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Introdução 

Este estudo compreende o contexto de instalação e o processo de formação 

das freguesias na região da Grande Florianópolis, assim como o seu lugar na 

política de expansão dos domínios da Coroa Portuguesa na parte sul da colônia. 

Referente às diretrizes que direcionaram a escrita desta pesquisa, o papel dos 

imigrantes portugueses, principalmente açorianos e madeirenses, foi destacado na 

formação cultural dessas freguesias.  

O trabalho de pesquisa contou com um levantamento de diferentes bases 

documentais, priorizando a pesquisa bibliográfica. O resultado dessa investigação 

conta com a caracterização geral do Estado de Santa Catarina, particularmente da 

Grande Florianópolis, além do contexto histórico da ocupação do litoral catarinense, 

com as freguesias luso-brasileiras - objeto principal de estudo, sendo dividida em 

quatro capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta a Caracterização Territorial do Estado de Santa 

Catarina e da Grande Florianópolis. 

O segundo aborda questões relacionadas com a expansão e o domínio dos 

territórios da Coroa Portuguesa durante o século XVI. Nesta parte do trabalho 

salienta-se também o papel que cumpria a Ilha de Santa Catarina nos planos de 

domínio territorial no sul do continente americano, assim como as formas de 

garantir a posse dos territórios recém-conquistados, notadamente o povoamento 

dessas terras com imigrantes europeus. 

Outros domínios portugueses, mais próximos do continente europeu, são 

apresentados no terceiro capítulo. Os apontamentos feitos a respeito da economia e 

da ocupação dos terrenos nas ilhas que compõem o Arquipélago dos Açores e a Ilha 

da Madeira, especialmente na primeira metade do século XVIII, auxiliam os estudos 

relativos à vinda de moradores dessas ilhas para o território próximo à Ilha de 

Santa Catarina no mesmo período. 

O quarto capítulo apresenta a forma como os imigrantes açorianos e 

madeirenses contribuíram com o povoamento e manutenção das freguesias no 

litoral catarinense.  
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O contexto histórico de implantação das Freguesias Luso-Brasileiras em 

Santa Catarina remonta aos primeiros períodos de ocupação catarinense. Segundo 

Wagner as freguesias eram uma divisão administrativa religiosa que indicava a 

presença de um núcleo de povoamento organizado, uma “[...] consolidação de 

áreas de ocupação com certa representatividade econômica ou expressão política” 

(Wagner, 2004, p.152). A partir destas freguesias foi ocupada boa parte do litoral 

do Estado de Santa Catarina. 

Na intenção de preservar estas pequenas porções do território, primeiros 

núcleos organizados visando promover a ocupação litorânea do Estado e consolidar 

o seu povoamento, iniciaram-se estudos para o tombamento dos exemplares que 

melhor representariam esta narrativa histórica na região da Grande Florianópolis. 

Tais estudos permitiram selecionar as seguintes freguesias como de maior 

representatividade e preservação: Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa, 

Enseada de Brito, São José e Lagoa da Conceição. Em relação às três primeiras 

freguesias citadas, já há processos de tombamento abertos datados da década de 

80. No que tange as demais, serão finalizados os estudos e solicitada a abertura de 

processo tão logo seja possível. 

Impende frisar que é necessário ter em mente a inter-relação e interconexão 

entre os objetos em análise, pois o momento histórico é o mesmo, assim como o 

objetivo buscado quando da implantação destas cinco freguesias. Não faria sentido 

pensar em objetos isolados a serem preservados, pois na verdade são elementos 

de um mesmo conjunto: a colonização luso-açoriana na porção litorânea que hoje 

se define como a Grande Florianópolis. 
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Capítulo I – Caracterização Territorial 

O Estado de Santa Catarina 

 

Localizado na região Sul do Brasil, o estado de Santa Catarina ocupa uma 

área de 95.703,487 Km² e tem como limites: ao Norte, o estado do Paraná; ao Sul, 

o estado do Rio Grande do Sul; a Leste, o oceano Atlântico; e a Oeste, a Argentina. 

É dividido em 293 municípios e tem uma população de 6.248.436 habitantes, de 

acordo com o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Figura 1 – Localização do Estado de 
Santa Catarina.  
Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_ 
de_Santa_Catarina> Acesso em 
09.08.2011.                                                                     
 
  

Figura 2 - Relevo da Região onde se localiza Santa 
Catarina. Fonte: www.ana.gov.br. 
Disponível em: 
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Cat
alogo/2007/GEOBrasilRecursosHidricos.pdf. Acesso em 
09.08.2011. 

   

O Estado encontra-se sob influência do clima Cfb (segundo Köppen) - 

Mesotérmico, subtropical úmido, com verões frescos, sem estação seca e com 

geadas severas frequentes. As temperaturas médias anuais variam entre 13 e 

20ºC, com uma amplitude de variação aproximada de 7 a 10ºC. Isto acentua um 

caráter subtropical e constitui um reflexo das diferenças de circulação que se 

reproduzem entre os sistemas de Massa de Ar Intertropicais e Polares. 

As chuvas são bem distribuídas no Estado, não havendo estação seca 

definida. Tal fato é devido à atuação de massas de ar intertropicais e polares 

úmidas, e principalmente pelos mecanismos que os encontros entre as mesmas 

ocasionam. As variações climáticas diurnas da radiação, temperatura, umidade e 

nebulosidade, assim como a influência que a topografia exerce na direção dos 
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ventos, produzem importantes variações da pluviosidade local, dentro do quadro 

regional. Em todo o Estado de Santa Catarina, a pluviosidade anual é superior a 

1.000 mm A umidade relativa média anual do ar varia entre 72 e 87%. 

A topografia é bastante irregular, sendo uma das mais onduladas 

(acidentadas) do país. Junto ao litoral se encontram as Planícies Costeiras, já as 

Serras se situam entre o Planalto e as Planícies. O ponto mais alto de Santa 

Catarina tem 1.822 metros de altitude e é denominado de Morro da Igreja na Serra 

da Anta Gorda. O relevo apresenta basicamente três subdivisões: litoral, encosta da 

Serra do Mar e planalto. 

A hidrografia é caracterizada por Bacias Hidrográficas principais: a Bacia 

Atlântico Sul/Sudeste e a Bacia do Uruguai. Os rios que fazem parte da Bacia do 

Sudeste lançam suas águas diretamente no mar e os rios que fazem parte são: 

Araranguá, Cubatão, Itajaí-Açú e Itapocu. Já da Bacia do Rio Uruguai fazem parte 

rios como o Canoas, Pelotas, das Antas, Chapecó, Irani, Lava-Tudo, Peixe e Peperi-

Guaçu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3: Vertentes hidrográficas de Santa Catarina. Disponível em: 
<http://www.casan.com.br/index.php?sys=216>. Acesso em 09.08.2011. 
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Figura 4: Bacias Hidrográficas de Santa Catarina. Disponível em: 
<http://www.casan.com.br/index.php?sys=216>. Acesso em 09.08.2011. 

 

As vegetações que predominam no estado são: 

 Mata Tropical Atlântica: encontrada nas planícies costeiras, além de encostas 

e serras. É constituída de árvores de grande porte;  

 Vegetação Litorânea: composta por mangues; 

 Mata Subtropical: formada a partir de vegetação rasteira. Localiza-se 

próxima ao Rio Uruguai, penetrando no leste catarinense. As principais 

espécies encontradas são: a peroba, a figueira, a palmeira e a canela, entre 

outras. O solo é rico e muito aproveitado para a agricultura; 

 Mata dos Pinhais: constituída por pinheiros em maior número, representa a 

maior parte da área verde no Estado e tem grande valor econômico. Recebeu 

este nome devido à marcante presença do pinho-do-paraná. Nesta mata 

encontramos também a erva-mate, a imbuia, a palmeira e o cedro; 

 Campos: basicamente formados por gramíneas e pequenos arbustos. Além 

da criação de gado, desde os tempos coloniais, os campos catarinenses 

foram também pouco a pouco sendo ocupados pela agricultura. Atualmente 

apresentam lavouras de cereais, como o trigo e o milho. 
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Com relação ao patrimônio natural, Santa Catarina possui grande 

biodiversidade. São objetos de proteção ambiental no estado1: 

- 16 Unidades de Conservação Federais (Áreas de Proteção Ambientais da Baleia 

Franca, do Brilhante e de Anhatomirim; Parques Nacionais de São Joaquim, da 

Serra do Itajaí, da Serra Geral, das Araucárias, de Aparados da Serra; Reserva 

Ecológica de Carijós; Florestas Nacionais de Três Barras, de Caçador, de Chapecó, 

de Ibirama, Reserva Biológica Marinha de Arvoredo, Reserva Extrativista Marinha 

Pirajubaé e Área de Relevante Interesse Ecológico Serra da Abelha); 

- 11 Unidades de Conservação Estaduais (Parques Estaduais da Serra do Tabuleiro, 

da Serra Furada, das Araucárias, de Acarai, Fritz Plaumann, do Rio Vermelho e do 

Rio Canoas; Reservas Biológicas de Aguaí, Sassafrás e Canela Preta; Refúgio de 

Vida Silvestre Raulinos); 

- 04 Unidades de Conservação Municipais (Parques Municipais de Carijós, do Atalaia 

e Morro do Céu; Área de Proteção Ambiental do Brilhante). 

Figura 5: Parque Nacional das Araucárias. 
 
 

Figuras 6 e 7: Parque Nacional de São Joaquim. 
Fonte: http://santacc.blogspot.com/2011.  

Acesso em 10.08.2011. 
 

 

                                                
1 Dados disponíveis no site do Ministério do Meio Ambiente. 
<http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=119&idConteudo=9677&idMenu=11809>. Acesso 

em 10.09.2011. 
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Em termos de economia, as principais atividades são:  

- Indústria: principalmente de produção têxtil, cerâmica e metal-mecânica. Na 

agroindústria destacam-se empresas nativas da região como Sadia e Perdigão, 

sendo que o Estado é o maior exportador de frango do Brasil.  

- Extrativismo: animal, vegetal e mineral, com destaque para as reservas de 

carvão, quartzo, argila e cerâmica, gás natural, bem como para extração de 

madeiras das Matas das Araucárias e produção de papel. 

- Agricultura: produção de milho, soja, fumo, mandioca, feijão, arroz, banana, 

batata inglesa, além de ser grande produtor de alho, cebola, tomate, trigo, maçã, 

uva, aveia e cevada. 

- Pecuária: destaque para a produção de bovinos, suínos e aves;  

- Pesca: o litoral catarinense é um dos maiores produtores de pescados e 

crustáceos do Brasil;  

-Turismo: de fundamental importância para a receita estadual. Tem destaque 

principalmente na região litorânea e na Serra Catarinense; 

Inicialmente a região era habitada por povos indígenas, especialmente os 

Guaranis, os kaingangs e os Xokleng. Com a chegada dos portugueses no século 

XVI, principalmente os açorianos, a ocupação litorânea foi se firmando, com ênfase 

para as atuais cidades de Laguna, São Francisco do Sul e Florianópolis, primeiros 

núcleos consolidados. Alemães, italianos, ucranianos e poloneses se instalaram no 

Estado a partir do primeiro quarto do século XIX. Posteriormente, com as migrações 

internas e entre os estados, o interior de Santa Catarina foi sendo ocupado até sua 

fronteira oeste, que faz divisa com a Argentina. 

 Com um dinamismo bastante diferenciado, o interior e o litoral do estado 

possuem formas de ocupação diversas, economia e turismo bem característicos em 

cada região. Se no litoral a economia é voltada para o turismo, no oeste e meio-

oeste do estado, há predominância de agroindústrias. É um estado bastante 

peculiar, guardando características típicas conforme a povoação específica (Vale do 

Itajaí com a colonização alemã, sul do estado com a colonização italiana, 

Florianópolis com a colonização açoriana, etc.).  

 As paisagens naturais e culturais da região apresentam forte potencial 

turístico, mas ainda não são devidamente exploradas fora do litoral, que concentra 
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os maiores investimentos, com poucas exceções. Não raro, essa paisagem é 

afetada ou elitizada pela intensa especulação imobiliária. 

 No que tange ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do estado é tarefa 

importante educar a população, que, devido às fortes raízes da colonização, se 

mostra descrente, desconfiada e entende que seus direitos estão sendo restringidos 

pelo tombamento, com um forte apelo à questão da posse, por terem conseguido 

algo às custas de muito esforço, por terem saído de sua pátria e imigrado para 

novas e produtivas terras que pudessem lhe prover o sustento e lhes dar algo em 

troca como recompensa a esse esforço, por terem arado a terra com afinco para 

dali tirar sua sobrevivência e suas posses. O reconhecimento e respeito a esses 

valores são fundamentais, mas a preservação do patrimônio que veio com a 

colonização e com a imigração também é primordial. Portanto, os interesses tem 

que ser conciliados. 

Do ponto de vista do IPHAN e das políticas públicas, impende frisar a 

necessidade de valorização das vertentes primeiras da colonização portuguesa no 

estado, tão características, mas ainda pouco reconhecidas, que são as Freguesias 

Luso-Brasileiras.  
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A Grande Florianópolis 

A mesorregião da Grande Florianópolis é composta por 21 municípios, sendo 

dividida em três microrregiões: Florianópolis, Tabuleiro e Tijucas. A área territorial 

tem de cerca de 7.041 km² e a população é de aproximadamente 960.660 

habitantes.2 

A microrregião do Tabuleiro tem cerca de 2.383,147 km² e população 

recenseada de 23.926 habitantes3. Os cinco municípios que a integram são: Águas 

Mornas, Alfredo Wagner, Anitápolis, Rancho Queimado e São Bonifácio. 

A microrregião de Tijucas conta com 2.127,692 km² e sua população gira em torno 

de 91.909 habitantes4. Se divide em sete municípios: Angelina, Canelinha, Leoberto 

Leal, Major Gercino, Nova Trento, São João Batista e Tijucas.  

 A microrregião de Florianópolis tem cerca de 878.852 habitantes e área 

territorial de 2.488,592 km².5 Está dividida em nove municípios: Antônio Carlos, 

Biguaçu, Florianópolis,  Governador Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Santo 

Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara. 

Figura 8: Localização da Região da 
Grande Florianópolis. Extraída de 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografi
a_de_Santa_Catarina. Acesso em 
09.08.2011.  

 A cidade de 

Florianópolis, também capital 

do Estado, é a sede da Região 

Metropolitana de Florianópolis, 

que conta aproximadamente 

1.012.831 habitantes e uma 

área territorial de 7.110,47 

km², a Região é composta por 22 municípios, sendo que 13 destes municípios 

constituem área de expansão.  

                                                
2 Dados de 2009, fornecidos pelo Governo de Santa Catarina - Secretaria do Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. 
Disponível em: http://www.sine.sc.gov.br/diversas/arquivos/77_estudo_sobre_a_mesorregiao_florianopolis.pdf. Acesso em 
11.08.2011. 
3 Idem. 
4 Ibidem. 
5 Dados do IBGE - censo 2010. 
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As Freguesias Luso–Brasileiras que integram este estudo podem ser encontradas 

nas seguintes cidades, que integram a Grande Florianópolis: Florianópolis e 

Palhoça. 
 

Figura 9: Localização do município de 
Florianópolis. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro: 
SantaCatarina_Municip_Florianopolis.svg. 
Acesso 11.08.2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Localização do município de 
Palhoça. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SantaCata
rina_Municip_Palhoca.svg. 
Acesso 11.08.2011. 
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Capítulo II - Ilha de Santa Catarina, terras mais ao sul 

do Brasil: aspectos envolvidos do domínio de um território. 

2.1. Santa Catarina e a definição das fronteiras de uma posse 

portuguesa  

 

Ilha de Santa Catarina, século XVI. A Ilha hoje internacionalmente conhecida 

por suas belezas naturais foi importante local de parada de navegadores e uma das 

primeiras povoações do Estado. Santa Catarina que durante muitos anos “[...] 

estaria limitada a uma região litorânea, já conhecida como ponto de referência 

importante para as naus [...]” (LOHN, 2004, p.27), nestes primeiros momentos 

recebeu navegadores que tinham na baía da Ilha de Santa Catarina um importante 

ponto de abastecimento de víveres e água. Alguns destes navegadores que por 

vários séculos aqui passaram, aqui permaneceram, pois os: 

[...] primeiros habitantes europeus a se fixar na Ilha de Santa 
Catarina eram náufragos e desertores, provenientes das 

embarcações que se utilizavam dos excelentes portos naturais 
existentes entre a Ilha e a terra firme para reabastecimento e 
aguada. Dentre estes, destacam-se os da expedição de Juan Diaz 
Solis em 1515, de D. Rodrigo de Acuña e de Sebastião Caboto, 
ambas em 1526, que logo vão entrar em contato com índios 
aldeados ao longo do litoral (SILVA, 1996, p. 19). 

Mas antes desses primeiros europeus, a Ilha era habitada pelos “[...] Tupi-

guarani, indígenas que mais tarde seriam apelidados pelos próprios europeus de 

Carijó” (SILVA, 1996 p. 19). Eles eram caçadores e pescadores, além de fabricarem 

uma diversidade de artefatos, incluindo as “igaras”, canoas escavadas em troncos 

de garapuvu6, um dos símbolos de Florianópolis, como também trabalhavam na 

produção de cerâmica e na agricultura (MOSIMANN, 2003, p.37).  

Neste período ainda marcado pela exígua presença do homem europeu, o 

pesquisador Osvaldo Paulino da Silva destaca que o primeiro, mas efêmero, núcleo 

povoador aqui criado foi estabelecido por Sebastião Caboto, por volta de 1526. Este 

navegante ao se dirigir para o rio da Prata a serviço da Espanha aportou na Ilha 

para construir um pequeno barco para suas incursões naquele rio (SILVA, 1996, p. 

19). 

                                                
6 Árvore característica da região hoje corresponde a árvore símbolo da cidade de Florianópolis (PMF, 2009). 
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Mas para apreender o contexto no qual estava inserido este território, até 

então carijó, e que hoje corresponde à região da Grande Florianópolis, área de 

interesse neste estudo, é preciso retomar a história da ocupação portuguesa no 

Brasil. A ocupação do litoral sul brasileiro foi uma das principais ações 

empreendidas pela Coroa Portuguesa para seu fortalecimento econômico e político 

em um período de disputas, principalmente com a Espanha, pela posse dos 

territórios no Novo Mundo. Dentro deste contexto de navegações e conquistas é 

preciso considerar que: 

A colonização moderna foi um fenômeno global, no sentido de 
envolver todas as esferas da existência, mas seu eixo propulsor 
situa-se nos planos político e econômico. Quer dizer, a colonização 
do Novo Mundo articula-se de maneira direta aos processos 
correlatos de formação dos Estados e de expansão do comércio que 

marcam a abertura da modernidade européia. É fácil observar que a 
sequência dos países colonizadores (Portugal, Espanha, Inglaterra, 
França, Províncias Unidas dos Países Baixos) é a mesma da formação 
dos Estados e expansão mercantil e marítima (NOVAIS, 1997, p. 
18). 

O pioneirismo de Espanha e de Portugal, na busca por novos territórios é 

algo a ser considerado. No caso português, dentre os muitos motivos apontados 

para o seu pioneirismo, é importante destacar que este se deve à precoce 

centralização política “[...] e não, como é costume dizer-se, à posição geográfica no 

extremo ocidental da Europa (o ‘jardim à beira-mar plantado’), pois sempre esteve 

lá e somente no século XV realiza as grandes navegações” (NOVAIS, 1997, p. 20). 

Portugal e Espanha disputam os territórios e para chegar a um acordo 

recorrem aos tratados. Em 07 de junho de 1494 é assinado o Tratado de 

Tordesilhas7, entre D. João II, de Portugal e os representantes dos reis da 

Espanha, Fernando e Isabel. A assinatura deste tratado em 1494 assinala a 

presença de disputas anteriores à ocupação efetiva do território brasileiro e 

evidencia que este território fazia parte das terras já conhecidas pela Coroa 

Portuguesa. Terras que não seriam, portanto, depois ocasionalmente “descobertas” 

em 22 de abril de 1500, mas paulatinamente ocupadas por Portugal. 

O Tratado de Tordesilhas acabou por acirrar a contenda sobre a posse dos 

territórios, tendo em vista a dificuldade de demarcação do meridiano fixado a ser 

                                                
7 Pelo Tratado de Tordesilhas o mundo desconhecido estaria dividido através de uma linha ou meridiano de pólo a pólo, a cem 
léguas das Ilhas dos Açores e Cabo Verde, passando a pertencer os territórios dessa para o oriente às conquistas de Portugal e 

para o poente às da Espanha (CARVALHO; SENHORAS, 2007, p. 08).  
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lançado a 380 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde. A problemática demarcação 

causou dúvidas e insatisfação, principalmente por parte dos portugueses. 

Paralelamente, armam-se expedições portuguesas e espanholas para o 

reconhecimento das novas terras. Sobre este período da história de Santa Catarina 

o historiador Reinaldo Lindolfo Lohn destaca que: 

[...] foi justamente no período mais obscuro dos estudos históricos 
sobre a formação da sociedade brasileira, antes das primeiras 
empresas canavieiras, que esse litoral recortado de enseadas e 

praias viria ser um ponto frequentado por europeus, assumindo 
durante muito tempo uma importante posição estratégica do 
processo de conquista colonial (LOHN, 2004, p.29).  

A Ilha de Santa Catarina, melhor porto natural existente no cone sul até 

então conhecido e ponto importante para a exploração do rio da Prata, foi bastante 

disputada. A Espanha, com grandes interesses pela região, tenta legitimar a posse 

com o envio de representantes oficiais. Dentre estes, destaca-se D. Álvaro Nuñes 

Cabeza de Vaca que chegando à Ilha em 1541, ali permaneceu por cerca de oito 

meses com 400 homens, o que lhe possibilitou organizar uma expedição por terra 

em direção à Assunção do Paraguai, alcançando-a em 1542 (SILVA, 1996, p. 20). 

Também para Portugal a Ilha era ponto estratégico na disputa com a 

Espanha pela conquista de novos territórios e para exploração do rio da Prata. O 

pesquisador Walter Piazza (1988) destaca que o avanço português para a conquista 

do sul até o rio da Prata será intensificada no século XVII, pois a Coroa Portuguesa 

acreditava na possibilidade de existirem minérios preciosos, dentre eles, a prata.  

Portugal e Espanha se lançam ao Novo Mundo e passam a demarcar seus 

territórios, sempre com muita altercação. Sobre o empreendimento colonizador 

português, é possível perceber que o mesmo seguiu um modelo que o diferenciava 

do espanhol, assim: 

Enquanto os portugueses impuseram ao seu território conquistado 
uma estratégia vertical de ocupação, os espanhóis efetuaram desde 
o início da conquista o caminho da interiorização, aproveitando rotas 
e informações que os conduziam às regiões de maior concentração 
de minérios preciosos e aos impérios teocráticos que ocupavam as 
regiões do México e dos Andes. Ao contrário da preferência pelas 
terras interiores e pelos planaltos, como fizeram os espanhóis, a 
colonização portuguesa foi litorânea e tropical, basicamente. 
Preferiu-se sempre as vias marítimas como principal meio de 
comunicações (LOHN, 2004, p. 42). 



 

P á g i n a  |  1 8   

 

Também de vital importância era o estabelecimento de sua posse nas “Terras 

de Santa Cruz”, que já nos seus primeiros anos chama a atenção de outras Coroas 

europeias, como a francesa, pela presença da arvore pau-brasil, de onde se extraía 

valioso corante de tecidos. Primeiramente, como parte desta ocupação definitiva do 

território brasileiro, a Coroa Portuguesa utiliza-se da doação de terras por meio das 

Capitanias Hereditárias. Para alcançar tais objetivos prepara uma expedição sob o 

comando de Martim Afonso de Souza (BELLOMO, 2004). 

 As terras que cabiam à Coroa Portuguesa, foram divididas em quatorze 

capitanias que foram doadas por Dom João III entre 1534 e 1536 para os doze 

donatários. Eles eram representantes do rei de Portugal na colônia e tinham por 

objetivo assegurar a posse das novas terras, por meio da presença de súditos da 

Corte, os quais deveriam resguardar os direitos da Coroa diante das constantes 

incursões e tentativas de apropriação das riquezas aqui encontradas (BELLOMO, 

2004). 

Na expedição de 1530, dentre os tripulantes estava Pero Lopes de Souza, a 

quem coube, por doação do rei de Portugal em 1534, a Capitania de Santo Amaro e 

as Terras de Sant´Ana, que estava dividida em duas partes: no Rio de São Vicente 

até a barra do Rio Juqueriquerê e da barra de Paranaguá até as imediações de 

Laguna, parte esta que correspondia ao litoral catarinense. A divisão do território 

em capitanias enfrentou dificuldades como a distância em relação à metrópole, e, 

sobretudo pelo elevado investimento requerido para manter grandes extensões de 

terras. Tais fatores contribuíram para o malogro da maioria das capitanias, mas 

elas cumpriram o papel de manter a posse da terra para Portugal e de lançar bases 

para a colonização. 

Como é possível perceber, a ocupação e a posse das riquezas a serem 

encontradas no território brasileiro eram vitais para o fortalecimento político e 

econômico dos países europeus. Era do “Novo Mundo” que viriam as riquezas 

necessárias para a manutenção de suas economias e expansão de suas posses.  

E neste Novo Mundo a ser explorado, encontrava-se a Ilha de Santa 

Catarina, que desde o século XVI foi local de interesse para espanhóis e 

portugueses. Além disso, foi um ponto estratégico para o domínio da região do rio 

da Prata e também ponto de partida para a formação do estado de Santa Catarina. 

Mas para assegurar a terra, Portugal teria que providenciar seu povoamento e 

neste período será fundamental a participação dos açorianos. 
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2.2. A situação em Santa Catarina antes da chegada 

dos colonos açorianos 

O povoamento do território catarinense está intimamente ligado ao processo 

de expansão das nações ibéricas. Como foi visto, ao longo do século XVI, Santa 

Catarina, mas especificamente a Ilha, segue como importante ponto de 

abastecimento de navios rumo ao rio da Prata e sendo disputada pelas Coroas 

portuguesa e espanhola. Mas com a União Ibérica8, ocorrida entre 1580 e 1640, na 

qual os dois países se unem sob o mesmo soberano, o rei Felipe II da Espanha, 

ficam suspensas as disputas pelo território (FERNANDES, 2006).  

A União Ibérica permitiu a expansão das terras para além das Tordesilhas, 

algo que impulsionou o movimento conhecido como ‘bandeirismo’ formado por 

habitantes da Capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo, que rumaram 

às terras mais afastadas do litoral à procura de índios para o trabalho e metais 

preciosos (BRAZIL, 2000).  

O bandeirante é o “[...] responsável pelo aumento do espaço territorial da 

colônia portuguesa nos séculos XVII e XVIII” (OLIVEIRA, 1998, p. 197). As 

“bandeiras", depois de terem anexado milhares de quilômetros quadrados no 

extremo norte e de leste a oeste, seguem em direção ao sul. Mas neste processo é 

preciso destacar que “[...] as bandeiras recorreram à exploração do trabalho 

indígena, associada a ações de violência, resultando na redução de alguns grupos 

e, por vezes, na dizimação de tribos inteiras” (CHAVES, 2005, p. 2). 

Com os bandeirantes é iniciado o processo de ocupação mais intensa do 

litoral catarinense, com a concessão de sesmarias e a fixação de sesmeiros, com 

seus estabelecimentos agrícolas e pastoris. Foi pela ação dos vicentistas que 

buscavam ocupar o litoral sul-brasileiro, que foram fundadas as póvoas de Nossa 

Senhora da Graça do Rio de São Francisco do Sul, em 1658, Nossa Senhora do 

                                                
8Em 1578, o rei de Portugal, D. Sebastião, morreu sem deixar descendentes, o trono de Portugal foi ocupado pelo seu tio-avô, o 
velho cardeal D. Henrique, que faleceu em 1580, também sem deixar descendência. Vários pretendentes se candidataram então 
ao trono: D. Catarina, duquesa de Bragança, D. Antônio, prior do Crato e, também, Felipe II, rei da Espanha, que descendia, pelo 
lado materno, do rei D. Manuel, que reinou nos tempos de Cabral. Diante de um impasse nas negociações diplomáticas, Felipe II 
promoveu a invasão de Portugal por suas tropas. Em 1581, Felipe II tornou-se rei de duas Coroas, delegando o governo de 
Portugal a um vice-rei espanhol. Assim, de 1580 até 1640, o rei da Espanha passou a ser, ao mesmo tempo, rei de Portugal, 
dando origem ao período conhecido como “União Ibérica” (FERNANDES, 2006).  
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Desterro – atual cidade de Florianópolis – em 1673 e Santo Antônio dos Anjos da 

Laguna, em 1676 (SANTOS, 2004). 

Nossa Senhora do Desterro foi fundada como empresa agrícola por cerca de 

cem homens, a mando do bandeirante Francisco Dias Velho, que para esta Ilha 

enviou seu filho José Pires Monteiro. Assim:  

[...] o início da segunda metade do século XVII vai marcar a 
tentativa de povoamento da Ilha de Santa Catarina de uma forma 
diferente das que até então vinham ocorrendo no território ilhéu. O 
paulista Francisco Dias Velho Monteiro transfere-se da Capitania de 
São Vicente para a Ilha de Santa Catarina com seus familiares, 
alguns religiosos e índios domesticados com o objetivo de iniciar ali 
uma povoação. Constrói uma igreja em louvor à Nossa Senhora do 
Desterro e providencia a abertura de algumas lavouras (SILVA, 
1996, p. 21). 

Nos primeiros anos, o empreendimento de Dias Velho segue e, em 1680, 

com a fundação da Colônia de Sacramento pela Coroa Portuguesa, na margem 

setentrional do rio da Prata, ressalta-se a importância de sua posição geográfica. O 

interesse na ocupação do espaço vazio, relacionado à Colônia de Sacramento, leva 

a Corte de Lisboa a pensar na conquista do Brasil sul pela política do Uti possidetis9.  

A fundação de Sacramento corrobora com a empresa de Francisco Dias 

Velho, já que esta foi escolhida como local para preparação dos materiais de 

construção para instalação da dita Colônia de Sacramento, assim “[...] Jorge Soares 

de Macedo fora enviado à Ilha de Santa Catarina, onde deveria ordenar o corte de 

madeiras e a fabricação de tijolos, telhas e cal para a construção da nova 

povoação” (POSSAMAI, 2004, p.20). 

Entretanto, em 1687 morre tragicamente Dias Velho em consequência de um 

ataque de invasores. De acordo com Oswaldo Rodrigues Cabral (1979), após o 

assassinato de Francisco Dias Velho, Nossa Senhora do Desterro passou por um 

período de estagnação e abandono, contemplando um número reduzido de 

moradores em uma pequena comunidade de pescadores. Porém, segue nos séculos 

XVII e XVIII como ponto estratégico para abastecimentos dos navios que seguiam 

para a Colônia de Sacramento.  

                                                
9Uti possidetis de acordo o Dicionário Jurídico, de Ivan Horcaio, este termo significa “Fórmula diplomática que estabelece o 
direito de um país a um território, direito esse fundado na ocupação efetiva e prolongada e independentemente de qualquer outro 

título”. (HORCAIO, 2008, p. 1640). 
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Apesar de, em 1715, Portugal ter tido reconhecida a sua posse sobre a 

colônia de Sacramento era importante garantir este reconhecimento, dadas as 

contínuas ameaças da Coroa Espanhola. Além disso, outra questão se impunha 

para Portugal:  

[...] a enorme descontinuidade geográfica que existia entre a dita 
colônia e as regiões colonizadas do Brasil. Mais concretamente, o 
vasto território situado ao sul do Rio de Janeiro, que incluía as 
regiões de Sta. Catarina e do Rio Grande de São Pedro, também se 
encontravam praticamente por povoar. Urgia fazer algo no sentido 

de superar aquela situação (MENDONÇA; ÁVILA, 2002, p. 57). 

Para dar amparo estratégico ao importante comércio da região do Prata é 

criada a Capitania de Santa Catarina, desincorporada da administração dos 

Capitães-Generais de São Paulo e sujeita, daí em diante, à jurisdição dos Capitães-

Generais sediados no Rio de Janeiro, por força da Provisão Régia de 11 de agosto 

de 1738. Assim, Santa Catarina ficou subordinada diretamente ao vice-reinado 

brasileiro. Santa Catarina torna-se, então, o posto avançado da soberania 

portuguesa na América do Sul (PIAZZA, 1987, p.33).  

A seguir, parte da Carta-régia de 11 de agosto de 173810 de D. João V, Rei 

de Portugal, ao Governador do Rio de Janeiro, que solicitava a criação da Capitania 

de Santa Catarina:  

D. João, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves d'além 
mar, [...] faz saber a vós, Gomes Freire de Andrade, Governador e 
Capitão General da Capitania do Rio de Janeiro [...] seria útil que 
toda a marinha estivesse debaixo de um só mando, inclusive, do Sul 
da dita Capitania até à Colônia; era preciso fortificar algum porto na 
Ilha de Santa Catarina onde, com segurança, se refugiassem as 
nossas embarcações, para se acudir e atender a mesma Colônia e os 
estabelecimentos localizados no Rio Grande de São Pedro; [...] Visto 

o que exponhais fui servido determinar por Resolução de 5 deste 
presente mês e ano, em consulta ao meu Conselho Ultramarino, que 
o Brigadeiro José da Silva Paes passe logo à Ilha de Santa Catarina e 
nela faça sua defesa dentro da maior economia de despesa possível. 
É do Rio de Janeiro que devem partir todos os socorros e precisas 
ordens à defesa da nova Colônia e à ajuda do Rio Grande de São 
Pedro do Sul, pois é conveniente que fiquem todos esses portos e 
lugares da marinha sob um único mando. Fui, outrossim, servido 

determinar a separação da Ilha de Santa Catarina e do Rio de São 
Pedro, do governo de São Paulo, para uni-los ao do Rio de Janeiro 
[...] (SIMPOZIO, 2009). 

                                                
10 A Provisão Régia de 1738 está nos anexos deste trabalho. 
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A Carta Régia determina que o Brigadeiro José da Silva Paes seja enviado a 

Ilha de Santa Catarina para nela construir seu sistema de defesa, da forma mais 

econômica possível, como também a separação desta e do Rio Grande de São 

Pedro, de São Paulo, passando ao governo do Rio de Janeiro. Atendendo os planos 

de administração da nova capitania, o Brigadeiro Silva Paes segue para a Ilha. Com 

a sua chegada às primeiras décadas do século XVIII, ocorrem mudanças 

substanciais no processo de ocupação desta porção de terra, já que: 

Uma das primeiras medidas do novo governador foi executar o plano 
de fortificação da Ilha, com o objetivo de defendê-la das incursões 
de estrangeiros, principalmente, os espanhóis e dar apoio militar ao 
então quartel-general que se propunha o governo português a 
transformar a Ilha. Para o sucesso de todo o plano, era preciso 
colonizar as terras até então despovoadas da Capitania, para que 
esta produzisse o suficiente para sustentar todo o aparelho 

burocrático e militar que ora se instalava na Ilha (SILVA, 1996, p. 
22) 

Com o objetivo de estabelecer um plano de defesa da Ilha de Santa Catarina, 

Silva Paes edificou alguns fortes e fortalezas. As obras tiveram início com a 

construção da Fortaleza de Santa Cruz na Ilha de Anhatomirim, finalizada em 1744. 

Em seguida foi construído o Forte de São José da Ponta Grossa, na Ilha de Santa 

Catarina e o Forte Santo Antônio de Ratones, na Ilha do Raton Grande. Em 1741 

iniciou a fortificação da Barra do Sul com o Forte de Nossa Senhora da Conceição, 

na Ilha de Araçatuba (CABRAL, 1970).  

Durantes os dez anos que governou a Ilha, Silva Paes empreendeu 

importantes modificações na estrutura urbana da cidade, como a construção da 

Casa do Governador, bem como o estabelecimento das repartições civis e o 

incremento da agricultura. Oswaldo Rodrigues Cabral destaca ainda que o 

Brigadeiro Silva Paes foi responsável por obras e empreendimentos que 

modificaram a feição da então pequena vila. Tem-se, portanto, a vinda da 

guarnição militar no ano de 1739 e a vinda de açorianos e madeirenses com 

importantes efeitos sobre o povoamento da Ilha de Santa Catarina e seus arredores 

(CABRAL, 1970).  

Sobre os empreendimentos de Silva Paes, a arquiteta Eliane Veras da Veiga 

relata que no lugar da antiga ermida, erguida por Dias Velho, é construída a Igreja 

Matriz em 1749. É a partir da Matriz e de sua praça fronteira que se organizam as 

edificações oficiais, e que se avolumam as residências. Mais tarde são construídos 
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os edifícios da Casa de Câmara e Cadeia, em 1771, e o Palácio do Governo, em 

1765. As primeiras moradas em alvenaria datam deste período. Todas essas 

construções alinham-se em ruas estreitas que partem do Largo da Matriz e se 

direcionam para as fontes d’água. As residências, geralmente casas adaptadas aos 

terrenos regulares e com pouca declividade, também se organizavam ao longo dos 

caminhos que margeavam a orla e que conectavam Desterro aos fortes e as igrejas 

próximas (VEIGA, 1988). 

 

 

       Figura 11: Casa do Governador e a Igreja Matriz 
Fonte: MOSIMANN, 2003 

 

Mas além dos feitos mais lembrados de Silva Paes é possível encontrar 

relatos que dão indícios de outros aspectos de sua governança na Ilha de Santa 

Catarina. O relato do navegador inglês George Anson, de 1740, descreve algumas 

das práticas do Brigadeiro no comando da Ilha. Contudo, é importante destacar 

diante das observações de George Anson, que seu relato deve ser reputado tendo 

em vista os embates travados devido à importância do comércio da região do rio da 

Prata, o cotidiano de administrar um dos pontos estratégicos na rota deste 

comércio e as dificuldades de repasse de verbas para a administração, dentre 

outros motivos. Sobre Silva Paes, George Anson relata: 

O que há de certo, é que suas maneiras de agir só podem causar 
muitos embaraços aos navios ingleses, que descansam na Ilha de 
Santa Catarina antes de seguirem para o mar do sul. Porque uma de 
suas espertezas consiste em colocar sentinelas aqui e acolá, para 
impedir os habitantes de nos vender alguns refrescos, a menos que 
os façam por um preço exorbitante, que seria loucura dar. Para 
justificar essa conduta, a qual excede os limites de sua autoridade, 
pretextava a necessidade de guardar víveres para mais de cem 

famílias, que deveriam chegar em pouco para reforçar sua colônia. A 
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invenção de um pretexto tão especial marca que não é nada 
inexperiente em seu emprego. Mas este aspecto, se bem que odioso, 
é apenas uma amostra de sua conduta indigna. Pela proximidade do 
Rio da Prata, ele faz um bom comércio de contrabando entre 
portugueses e espanhóis. O principal ramo deste comércio consiste 
na troca do ouro pela prata, o que prejudica o rendimento dos dois 
Reis que ficam privados do seu quinto [...] (HARO, 1996, p.66).  

Brigadeiro Silva Paes, assumindo a tarefa de fortificar a Ilha, solicita à Coroa 

Portuguesa que envie para as terras sob seus domínios alguns colonos, para que as 

ocupassem, povoando-as e deixando-as assim, menos vulneráveis. Era preciso 

gente para que o seu sistema de fortificação funcionasse. E assim foi feito, em 

agosto de 1746, o Conselho Ultramarino decide fazer o povoamento do litoral sul do 

Brasil com colonos açorianos. Após o lançamento de editais de migração no 

Arquipélago dos Açores e em Madeira, chegam cerca de 6.000 colonos.  

Mas para apreender sobre a vinda destes imigrantes para a então Capitania 

de Santa Catarina, é preciso antes uma aproximação do contexto de onde partiram 

no século XVIII.  
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Capítulo III - Açores e Madeira: de muitas ilhas 

para uma ilha 

3.1. O que faz partir, o que faz ficar: a Ilha da Madeira e o 

Arquipélago de Açores. 
 

O Arquipélago dos Açores é formado por nove ilhas: Ilha de Santa Maria com 

área de 130km², São Miguel com 744km², Terceira – inicialmente chamada Ilha de 

Jesus Cristo – com 476 km², São Jorge com 180km², Graciosa com 72km², Faial 

com 166km², Pico – denominada de início Ilha de São Tomás – com 148km², e 

Corvo – apelidada, a princípio, Ilha da Santa Iria – com 12km² (PIAZZA, 1992). 

A ocupação portuguesa nestas ilhas inicia-se, em 1432, com a chegada dos 

navegadores Gonçalo Zarco e Tristão Vaz Teixeira, sendo posteriormente anexadas 

a Portugal. O historiador Vilson Francisco de Farias (2000) menciona que a 

povoação das ilhas teve início a partir de 1439 com portugueses, sobretudo das 

regiões do Algarve, Alentejo e Estremadura, recebendo ainda contingente de 

flamengos, árabes e franceses. Ainda no século XV Açores tornou-se um dos 

grandes celeiros de abastecimento de trigo e carne à Metrópole, destacando-se 

ainda pela vinicultura, gerando importantes divisas para Portugal. 

Tal como no Brasil, a Coroa Portuguesa fez uso do sistema de capitanias para 

o povoamento das ilhas açorianas. Os donatários se empenharam em atrair 

moradores para suas capitanias, algo que foi feito com certa dificuldade já que: 

“[...] além das condições ambientais algo adversas, ditadas por um relevo 

montanhoso, por uma paisagem agreste e pela frequência das crises vulcânicas, 

não se perspectivavam lucros fáceis para quem explorasse as ilhas” (MENDONÇA, 

2000, p. 21).  

 Os esforços iniciais para o povoamento das ilhas não deram muito resultado, 

em grande medida, pelos fatores apresentados na citação acima. Mas o que 

modificará tal panorama é o fato do arquipélago dos Açores tornar-se, já no início 

do século XVI, um importante ponto dentro da rota das navegações atlânticas. Seus 

portos são locais de aguada, de abastecimento, de reparo de embarcações e de 

entreposto comercial das frotas que iam para a Europa, provenientes das Américas, 

da África Oriental e da Ásia (FARIAS, 2000). 
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A sua importância na rota atlântica proporcionou o crescimento de certas 

vilas, cidades e Ilhas, em determinados períodos. A taxa de crescimento desses 

locais mantinha relação direta com o aumento e a diminuição do fluxo das 

navegações marítimas, o que influenciou diretamente a vida das comunidades e a 

formação cultural açoriana e “[...] com efeito, à medida que as viagens marítimas 

se foram intensificando, os Açores foram catapultados para a categoria de pontos 

de escala de primeira grandeza” (MENDONÇA, 2000, p. 23). 

Com o crescimento da população, a terra se torna cada vez mais escassa. A 

ação de alguns capitães donatários, que privilegiavam alguns moradores em 

detrimento de outros, também contribuiu com as grandes diferenças entre os 

proprietários de terras e os colonos. No século XVIII, abate-se sobre os Açores uma 

grande crise de ordem econômica decorrente da queda na exportação do pastel11. 

Soma-se a isso uma superpopulação, poucas terras e o agravamento da ocorrência 

de cismos e erupções vulcânicas (PIAZZA, 1988). Surge aí, em meio as dificuldades 

de acesso à terra e aos alimentos, uma perspectiva para os seus moradores: migrar 

para o Brasil. 

Como foi visto anteriormente, a Coroa Portuguesa, neste mesmo período, 

necessitava de colonos para o povoamento das terras mais ao sul do Brasil. 

Somados às necessidades presentes na administração destas colônias portuguesas 

é possível listar diferentes motivos para a partida destes ilhéus açorianos para as 

terras brasileiras. Os historiadores Walter Piazza (1992) e José Vilson de Farias 

(1999) destacam diferentes motivações para este movimento migratório na 

primeira metade do século XVIII:  

 As dificuldades de sobrevivência no arquipélago dos Açores, com períodos de 

fome entre a população mais pobre, que era a maioria, agravada pelo 

incentivo à produção de cereais que eram massivamente exportados; 

 Os constantes tremores de terra e erupções vulcânicas, principalmente o 

ocorrido na Ilha do Pico em 1718, que levou a população da Ilha a pleitear à 

Corte Portuguesa seu transporte para o Brasil; 

 A falta de perspectivas de melhores condições de vida e acesso à terra que, 

aliada às promessas presentes nos editais de migração para o Brasil; 

                                                
11 Pastel também conhecido como Pastel-dos-tintureiros segundo o dicionário Aurélio define-se como: “erva bianual, da família 

das crucíferas, nativa na Europa, de folhas laceoladas e sésseis, flores pequenas, amarelas e dispostas em racemos congregados 
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 A necessidade de colonizar o Sul do Brasil para evitar que a região fosse 

ocupada pelos espanhóis, de forma a assegurar os domínios portugueses até 

o rio da Prata; 

 O desconhecimento da distância entre os Açores e Santa Catarina (8 mil km) 

e das dificuldades das viagens. 

Os pesquisadores Luís Mendonça e José Avila relatam que a disposição dos 

açorianos em partir para o Brasil já é manifestada no século XVII: “Em 1628, uma 

carta régia dar a conhecer que cerca de 200 casais açorianos estavam dispostos a 

embarcar para o Brasil, numa missão algo delicada, a de participar nas conquistas 

do Maranhão e o do Rio, então ocupados pelos holandeses" (MENDONÇA; ÁVILA, 

2002, p. 52). 

Os mesmos autores destacam que há notícias de casais açorianos na Ilha de 

Santa Catarina já em 1723, o que de acordo com os mesmos, abre a possibilidade 

de que colonos da Ilha do Pico, que seriam transportados para a colônia do 

Sacramento com o objetivo de ocupar o território, tenham parado mais ao norte, 

em terras não menos vazias, onde urgia a colonização. Neste contexto é preciso 

ressaltar, 

[...] que as insistências dos insulares para emigrar vinham de há 
muito. O que se alterou substancialmente foi a vontade expressa da 
Coroa na colonização das regiões meridionais do Brasil e bem assim 
os incentivos vários que foram criados para o efeito, que 
encontraram, naturalmente, uma grande receptividade junto das 
populações locais. Se a Coroa o tivesse permitido, este 'boom' 
migratório teria sido antecipado em algumas décadas (MENDONÇA; 
ÁVILA, p. 59). 

De acordo com Piazza (1988), em 1746 o Conselho Ultramarino12 recebe um 

levantamento referente às ilhas açorianas sobre o grande número de pessoas que 

ali se encontravam sem emprego e sem meios para subsistir. E, Alexandre 

Gusmão, naquele Conselho, encontra um grande aliado, na pessoa do 

                                                                                                                                                       
em panículas, fruto indeiscente, e que fornece matéria corante azul, outrora importante e hoje desusada.” (FERREIRA, 1988, pg. 
1279). 
12 O Conselho Ultramarino foi um organismo instalado em 2 de dezembro de 1643, sendo presidido por D. Jorge de 
Mascarenhas. O órgão era formado por fidalgos peritos na guerra, Jorge de Albuquerque e Jorge de Castilho e um conselheiro 
letrado, o doutor João Delgado Figueira e um secretário, o escrivão do Conselho da Fazenda do Estado da Índia, e dois porteiros. 
O conselho foi criado para se ocupar de todas as matérias e negócios que fossem relativos à Índia, Brasil, Guiné, Ilhas de São 
Tomé e Cabo Verde e todas as mais partes ultramarinas. No conjunto das suas competências destacam-se a administração da 
Fazenda, a decisão sobre o movimento marítimo para a Índia, definindo as embarcações, a equipagem e as armas, o provimento 
de todos os ofícios de Justiça e Fazenda e a orientação dos negócios tocantes à guerra. Passavam, ainda, pelo Conselho 
Ultramarino os requerimentos de mercês por serviços prestados no Ultramar. O Conselho Ultramarino foi extinto por decreto de 

30 de Agosto de 1833 (REDE DA MEMÓRIA, 2009).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1643
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_Mascarenhas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_Mascarenhas
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
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Desembargador Rafael Pires Pardinho que, em 1719 e 1720, percorre o sul do 

Brasil como Ouvidor da Comarca de São Paulo e, portanto, pode auferir sobre a 

disponibilidade de terras e a consequente necessidade de povoá-las.  

Daí resulta uma intervenção direta da Coroa Portuguesa com o objetivo de 

normatizar toda a ação de colonização no Brasil Meridional, enviando açorianos e 

madeirenses em números significativos para Ilha de Santa Catarina e seu 

continente fronteiro. Em 1746 é emitida a Provisão Régia que inicia o “alistamento”.  

A efetiva migração para o Brasil data de 1748 e como parte dos trâmites são 

emitidos cerca de quatrocentos editais que foram afixados nas nove ilhas do 

arquipélago, resultando nos seguintes números: na Ilha de São Miguel - 328 

alistados, na Ilha Terceira - 912 pessoas, na Ilha Graciosa - 772, na Ilha de São 

Jorge - 2822, na Ilha do Pico - 177, na Ilha da Faial - 1207 alistados, totalizando 

7817 alistamentos. Cabe destacar que na Ilha de Santa Maria houve, também, 

“alistamento”, e que as Ilhas das Flores e do Corvo tiveram igualmente, no 

momento de fixação em terras brasileiras, representantes locais (MENDONÇA; 

ÁVILA, 2002). 

Por se tratar de uma migração sem retorno, foi adotada a imigração de 

casais para facilitar o prolongamento dos laços afetivos com os outros que partiam. 

Assim, além dos casais e filhos, iam também vizinhos, parentes e amigos para:  

[...] facilitar a adaptação dessas gentes à nova realidade geográfica 
e também no pressuposto de que essa viagem não tinha retorno. 
Além do mais, este modelo de emigração enquadrava-se melhor nos 
propostos colonizadores da Coroa. Era a tal função colonizadora da 
emigração. Só depois de consolidada o mecanismo migratório e bem 
trilhar o caminho, se tornava mais fácil a emigração individual, até 
por que facilmente se encontravam no local de migração parentes, 
vizinhos ou amigos. Mas isto só sucederá essencialmente no decurso 

do século XIX (MENDONÇA; ÁVILA, 2002, p. 46). 

Dentre as diferentes normas presentes nos editais estava a do limite de 

idade para os migrantes, sendo 40 anos para os homens e 30 para as mulheres 

(ÁVILA e MENDONÇA, 2002). Ainda sobre os trâmites dessa grande migração, o 

Corregedor das Ilhas dos Açores enviou ao Conselho Ultramarino da Coroa uma 

correspondência na qual ressaltava alguns cuidados que deveriam ser tomados com 

os colonos açorianos, frente às situações adversas que vinham enfrentando. Dentre 

esses cuidados destacaram-se o período para o transporte dos imigrantes, que 

deveria ser realizado apenas em março e outubro, em função dos ventos e 



 

P á g i n a  |  2 9   

 

monções, a falta de acomodações suficientes na Ilha de Santa Catarina, dentre 

outros. A adesão aos alistamentos iniciados em 1746 foi bastante considerável, 

pois: 

Com promessas aparentemente tão apelativas, não admira que os 
alistamentos surgissem em tão larga escala, superando talvez as 
expectativas iniciais. E é provável que não fossem mesmo 
necessárias tantas promessas, para quem unicamente desejava uma 
oportunidade para procurar melhor sorte noutras paragens 
(MENDONÇA; AVILA, 2002, p. 59). 

Neste processo percebe-se que a demanda por casais colonizadores para o 

povoamento do litoral catarinense foi ao encontro da situação pela qual passavam 

os habitantes do arquipélago dos Açores naquele período e “[...] em 1748 o 

Brigadeiro recebe a primeira leva de povoadores, que viriam dar novo impulso à 

terra catarinense e marcá-la com o cunho particular e característico da sua 

formação cultural” (CABRAL, 1970, p.61). 

 Mas a quantidade de colonos que emigraram não pode ser obtida com 

exatidão. Os autores que tratam do tema não apresentam muita concordância 

acerca dos dados. A tabela13 a seguir, retirada do livro A colonização de Santa 

Catarina, de Walter Piazza (1988) fornece um panorama desta imigração com os 

principais locais de alistamentos e número de transportados:  

Ilha/Cidade ou vila Alistados Transportados A transportar 

Ilha Terceira    

Cidade de Angra 1.135 638 497 

Vila da Praia 64 50 14 

Vila de S. Sebastião 47 20 27 

Ilha de São Jorge    

Vila das Vilas 1.447 78 1.369 

Vila da Calheta 823 100 723 

Vila Nova do Topo 421 104 317 

Ilha do Pico    

Vilas das Lagens 278 15 263 

Vila Nova de S. Roque 469 28 441 

Vila Madalena 515 6 509 

Ilha do Faial    

Vila da Horta 1.287 7 1208 

Ilha Graciosa    

Vila de Santa Cruz 296 - 296 

Vila da Praia 308 17 291 

TOTAIS 7.090 1.006 6.028 
Tabela 01: Número de alistados para o transporte ao Brasil, por localidade. 

Fonte: PIAZZA ,1988 

                                                
13 A presente tabela, de acordo com os dados fornecidos pelo autor, foi elaborada com base nos documentos do Arquivo 

Histórico Ultramarino Núcleo Açores. Maço n° 2, doc. N° 32. Carta do Corregedor das Ilhas ao Rei, datada de 17/9/1747. 
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Percebe-se então que o número de alistados foi, inicialmente, muito superior 

ao número de colonos transportados. De acordo com Piazza (1988), em 

comparação com a população residente nas ilhas no período do alistamento, 

conclui-se que na Ilha de São Jorge, 24% da população alistou-se para vir ao 

Brasil. Nas demais ilhas este número é muito menor, mas igualmente significativo: 

Ilha Graciosa – 11,5%, Pico – 9%, Terceira – 4,5%, Faial – 2,75% e São Miguel – 

0,73%. 

Contudo, além dos açorianos, os madeirenses também optaram pela 

migração para o Brasil. Mesmo em menor número, eles aqui chegaram contribuindo 

com os intentos de povoamento da Capitania de Santa Catarina. A ilustração a 

seguir apresenta a rota dos transportes de Açores e Madeira: 

 

Figura 13: Rota dos transportes de Açores e Madeira 
Fonte: PIAZZA, 1988 

 

Conforme colocado anteriormente, a solicitação de imigrantes para colonizar 

o Brasil não se restringiu apenas ao Arquipélago dos Açores, sendo a Ilha da 

Madeira também contemplada com os “Editais”. A Ilha da Madeira pertence ao 

Arquipélago da Madeira e situa-se no Oceano Atlântico, com 801 km² e cerca de 

250 mil habitantes. De origem vulcânica é formado por: Ilha da Madeira (740,7 

km²); Porto Santo (42,5 km²); Ilhas Desertas (14,2 km²); Ilhas Selvagens (3,6 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_da_Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Desertas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Selvagens
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km²). Das sete ilhas, apenas as duas maiores (Madeira e Porto Santo) são 

habitadas (MADEIRA, 2009). 

 Todavia, a reação madeirense foi muito diversa da açoriana, é possível 

perceber na análise dos números de interessados em partir para o Brasil, a 

superioridade de açorianos. O alistamento precedido nas cinco vilas da Ilha da 

Madeira, contou com apenas 2.370 pessoas interessadas, enquanto que no 

arquipélago do Açores esse número foi de 7.090 (PIAZZA, 1988). 

De acordo com Walter Piazza (1992), as condições de superpopulação e 

miséria eram as mesmas encontradas nos Açores. A primeira migração madeirense 

data de 1749. Neste ano vieram em torno de 59 pessoas para o Brasil, número 

muito modesto se comparado ao de colonos açorianos. Para incentivar a imigração 

madeirense, a Corte ofereceu novos incentivos. 

 Nos anos consecutivos aumenta o número de alistados. Em 1751 cerca de 

2.370 pessoas se inscrevem. Em 1752 é solicitado ao Rei o transporte dessas 

pessoas para o Brasil, devendo ser trazidos junto aos imigrantes madeirenses, 300 

soldados para reforçar as tropas militares brasileiras. Mas, somente em 1755, 

Antônio dos Santos Pinto cede a José Rodrigues Lisboa o transporte de quinhentas 

pessoas da Ilha da Madeira para a Ilha de Santa Catarina, e “Por essa razão todos 

os atos referentes ao transporte de madeirenses para Santa Catarina têm os 

elementos documentais apontando José Rodrigues Lisboa como responsável” 

(PIAZZA, 1992, p. 329). 

No entanto, o transporte previsto para aportar na Ilha de Santa Catarina não 

chegou a seu destino. Walter Piazza (1992) destaca que tendo a bordo 502 

passageiros adultos e 18 crianças, a embarcação que trazia os colonizadores da 

Ilha da Madeira naufragou no litoral do estado da Bahia, morrendo todos os que 

estavam a bordo, conforme mostram os dados apresentados na tabela 2 a seguir.  
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Tabela 02: Colonos vindos dos Açores e da Madeira para a Ilha de Santa Catarina.  
Fonte: PIAZZA, 1992 
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3.2. Entre promessas e dificuldades: os preparativos e 

a chegada dos colonos 

 Após os esforços da Coroa Portuguesa empreendidos em Açores e Madeira, 

chegam os novos ilhéus às terras catarinenses. Atendendo às solicitações de Silva 

Paes que estavam em consonância com os planos de Portugal para o litoral sul-

brasileiro, ficam estabelecidas por meio de uma nova Provisão Régia, a de 9 de 

agosto de 174714, as atribuições desse Brigadeiro no processo de colonização. Os 

açorianos e madeirenses que se alistassem para serem transportados para a Ilha 

de Santa Catarina, além do transporte à custa da Coroa, teriam uma série de 

outros benefícios. Eram benefícios oferecidos nos editais de alistamento, como 

incentivo para a viagem a ser empreendida em direção ao Brasil, cujo itinerário é 

apresentado na ilustração a seguir: 

 

Figura 14: Itinerário da viagem 
         Fonte: MOSIMANN, 2003 

 

                                                
14 A Provisão Régia, a de 9 de agosto de 1747 está nos anexos deste trabalho. 
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Além do apoio econômico, a Coroa tratou de mandar suporte religioso 

notificando o Bispo de São Paulo, por meio da Provisão Régia de 1747, da fundação 

das freguesias, para que fossem nomeados seus respectivos vigários.  

O primeiro “assento” de colonos é assinado em 7 de agosto de 1747 com 

Feliciano Velho Oldenberg, visando o transporte de 1.000 colonos do Arquipélago 

dos Açores para a Ilha de Santa Catarina. Sobre essas primeiras viagens relata 

Walter Piazza: 

E suas galeras ‘Jesus, Maria, José’ e ‘Sant’Ana e Senhor do Bonfim’, 
vão fazer os transportes iniciais, partindo do Porto de Angra a 21 de 
outubro de 1747 e, depois de quase três meses de viagem, arribam 
a Vila de Nossa Senhora do Desterro, na Ilha de Santa Catarina, a 6 
de janeiro de 1748, e depois a galera ‘Jesus Maria, José’ faz mais 

duas viagens e a ‘São Domingos e Almas’ realiza uma viagem. 
Conclui-se, em outubro de 1749, o atendimento às condições 
daquele primeiro assento (PIAZZA, 1988, p.45). 

 Aqui é importante ressaltar os problemas enfrentados na travessia do 

atlântico. A viagem até a Ilha de Santa Catarina, como outras que ao longo da 

história transportaram aqueles que se destinaram a construir um novo lar em 

outros lugares, era penosa. Dentre as dificuldades enfrentadas destacam-se a 

travessia que levava cerca de três meses, o transporte separado de homens e 

mulheres em ambientes não muito salubres e os escassos alimentos (ÁVILA; 

MENDONÇA, 2002).  

Os ilhéus que conseguiam chegar à Ilha Santa Catarina estavam em 

péssimas condições de saúde, chegando geralmente muito adoentados. De acordo 

com Ávila e Mendonça (2002) na maioria das vezes, a primeira ação dos 

governantes brasileiros era curar os enfermos, alimentar os subnutridos e cuidar do 

restabelecimento de cada indivíduo. 

Os “casais” vindos na primeira leva, em 1748, foram assentados pelo 

Brigadeiro Silva Paes na Vila de Nossa Senhora do Desterro. Outros “casais” foram 

instalados “atrás do Morro” (atual Trindade) enquanto outros foram alocados nas 

margens das baías, a fim de ocupar áreas de vazios demográficos da Ilha (PIAZZA, 

1992). É preciso destacar que parte dos primeiros imigrantes foi enviada para o Rio 

Grande do Sul. Ao longo dos anos houve uma forte reemigração interna da 

população açoriana catarinense para as regiões pesqueiras do município de Rio 

Grande de São Pedro (SIMPOZIO, 2009). 
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Os madeirenses, num total de 59 pessoas, foram transportados para o Brasil 

antes mesmo da conclusão do “assento” dos açorianos por Oldenberg, pela galera 

“Nossa Senhora das Maravilhas, Santo Antônio e Almas” pertencente ao “Contrato 

do Tabaco” (PIAZZA, 1988).  

 Além desses transportes, um terceiro contrato foi assinado com Francisco de 

Souza Fagundes, em julho de 1749, para trazer mais 4.000 pessoas das ilhas dos 

Açores para Santa Catarina. De acordo com Walter Piazza (1992) os colonos ao 

desembarcarem na “Capitania da Ilha de Santa Catarina” eram recebidos pelo 

Brigadeiro Silva Paes. 

A Provisão Régia de 1747 determinava que cabia ao referido Brigadeiro o 

cumprimento das “promessas” feitas nos editais, que deveria providenciar 

mantimento e demais cuidados para o devido acolhimento dos novos moradores, 

nestes termos:  

O Brigadeiro José da Silva Paes dispensará todo o cuidado para que 
estes novos colonos sejam bem tratados e agasalhados, tanto na 
Ilha de Santa Catarina como nas terras adjacentes, desde o Rio de 

São Francisco do Sul, até o Serro de Miguel ou no sertão 
correspondente, com atenção para que não se dê motivo aos 
espanhóis confinantes reclamarem sobre a fundação desses sítios 
(SIMPOZIO, 2009). 

Também ele deveria, além de escolher bons locais para fixar os novos 

habitantes da Capitania, providenciar terras para o cultivo, distribuir animais 

domésticos, sementes, ferramentas e armas (PIAZZA, 1988). Ficava também 

determinada na Provisão que fossem armazenados na Ilha de Santa Catarina, 

farinhas e peixe seco para a ração que deveria ser dada no primeiro ano aos 

transportados, como parte das garantias. Estas “rações” eram fracionadas por 

idade de acordo com as quantidades previstas nesta Provisão. Também deveria ser 

remetido dinheiro para o pagamento das ajudas de custo prometidas nos editais.  

A provisão também determinava que na fundação das póvoas fossem 

estabelecidos em torno de 60 casais, sendo doada uma quarta de légua em quadro 

para “[...] cada um dos cabeças do casal” (SIMPÓZIO, 2009). A forma como o sítio 

seria ocupado também está presente. Além disso, a provisão determinava que seria 

destinado um quadrado à praça, com quinhentos palmos de frente e um espaço 

para a igreja, sendo as ruas demarcadas com pelo menos quarenta palmos, 

devendo as moradias serem alocadas nos lados da praça. A carta recomendava que 
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Silva Paes providenciasse casas para os primeiros casais e determinasse a estes, 

que depois de acomodados, providenciassem alojamentos para os próximos 

moradores e estes para aqueles que o procedessem. 

 Para cada um dos casais deveriam ser dados dois alqueires de sementes, 

duas vacas e uma égua, espingardas e ferramentas. Mas destacava que o primeiro 

cuidado deveria ser no sentido de que todos os colonos tivessem assistência 

espiritual. Assim Silva Paes deveria levantar uma igreja para cada sessenta casais, 

dando incentivo ao envio de párocos das províncias próximas. Ordenava que na 

Alfândega do Rio de Janeiro e também na de Santos, houvesse um livro separado 

de Registro, para o assento das atividades fazendárias ocorridas com os portos da 

costa do sul (SIMPOZIO, 2009).  

 A provisão impunha normas, não só do acolhimento destes imigrantes e das 

condições a serem atendidas para estabelecimentos, como determinava questões 

de natureza político-administrativa (PAULI, 1973).  

De acordo com os editais de alistamento, para cada casal que viesse 

colonizar a Ilha de Santa Catarina era prometido um quarto de légua em quadro15, 

entretanto, já na distribuição das terras tais normas não foram plenamente 

atendidas. O pesquisador Eugenio Pascele Lacerda, afirma que depois de instalados 

estes imigrantes, eles:  

Não receberam sesmarias como os antigos donatários do século 
anterior, mas quinhões de terra. A perspectiva de uma colonização 
planejada pela Metrópole, com distribuição equitativa de terras e 
bens, nunca se cumpriu. O resultado foi a formação de uma 
diferenciação social interna em que grupos de prestígio, portadores 
de títulos de nobreza, acabaram privilegiados na distribuição das 
terras, seja na extensão ou na localização (LACERDA, 2003, p. 132).  

De acordo com Fátima Regina Althoff, muitos destes colonos receberam um 

lote menor, o que foi justificado pelos responsáveis pela distribuição das terras 

como uma opção dos açorianos para ficarem instalados próximos uns aos outros, 

pois “[...] os casais satisfaziam-se com muito menos, para ficarem mais próximos 

de seus patrícios” (ALTHOFF, 2009, p. 1).  

                                                
15Tendo em vista a falta de maiores informações sobre a correspondência desta medida nos padrões atuais, cabe mencionar que 
uma légua de sesmarias, antiga unidade de medida de superfície agrária, equivale a um quadrado de 3.000 braças de lado, ou seja, 
4.356 hectares. (FERREIRA, 1988, p. 1.017). 
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A pesquisadora Martha Daisson Hameiter contribui com a problemática da 

divisão dos lotes ao afirmar que eram mantidas nos novos territórios as mesmas 

estruturas sociais vigentes na sua sociedade de origem. Sendo assim, muitos:  

[...] já partiam das ilhas ou da península com possibilidades de 
obtenção de patentes e mercês diferenciadas. A acumulação de 
bens, poder de mando e prestígio eram possibilitados a algumas 
famílias, ou seja, a quem já tinha um lastro familiar e aquilo que 
poderia se chamar de “um bom berço” (HAMEISTER, 2006, p. 74) 

Tais diferenças presentes na distribuição das terras nestes primeiros 

momentos dificultaram, em grande medida, algumas atividades, como a pecuária. 

Outro ponto que será afetado a partir desta divisão dos lotes são as divisões por 

herança, as quais deixaram faixas pequenas para os descendentes dos açorianos, 

muitas vezes inviabilizando o seu cultivo.  

 Duas outras questões são importantes para compreender o modo como estes 

açorianos e madeirenses foram instalados na Ilha e no continente catarinense: as 

diferenças entre a terra de origem e a nova terra e o não cumprimento das 

promessas da Coroa.  

 As diferenças entre as Ilhas dos Açores e Madeira e as terras encontradas em 

Santa Catarina, referem-se, principalmente, às características do solo e do clima. 

Nos Açores e Madeira as terras de origem vulcânica são muito férteis e propícias 

para a plantação do trigo, alimento base da gastronomia açoriana. Já no litoral 

catarinense, o solo areno-argiloso não era propício para o plantio do trigo, além do 

clima quente e úmido que tornava ainda mais complicada a sua cultura. A base 

alimentar pautada na farinha de trigo foi substituída pela farinha de mandioca, 

abundante na Ilha, por ser um alimento já produzido pelos indígenas.  

 Somada a estas dificuldades, o colono açoriano se deparou com a presença 

da utilização da mão-de-obra escrava. Dadas as condições em que se encontravam 

antes da migração e sem parte dos recursos prometidos, os imigrantes não 

deveriam ter posses para a compra de escravos e grandes extensões de terra para 

produzir.  

A maioria dos açorianos, sem descartar alguns poucos aristocratas rurais 

falidos, mestres de ofício e artesãos, vinham de uma situação de sobrevivência nas 

ilhas de origem. Eram servos da gleba e viviam na dependência de um senhor 

proprietário de terra (MOSIMANN, 2003).  
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Após os primeiros anos de sua chegada, açorianos e madeirenses 

continuavam a viver, em grande medida, isolados, agora em terras estranhas e 

enfrentando dificuldades, tanto relacionadas com as novas situações supracitadas, 

como pela falta de cumprimento das promessas instauradas nos editais e provisões 

que ordenavam a migração.  

De acordo com João Eduardo Pinto Basto Lupi (1986), os açorianos além de 

não contarem com as condições prometidas pela Coroa Portuguesa, tiveram outros 

entraves por parte do governo que lhes proibiu quase tudo, desde o corte da 

madeira à tecelagem e exportações. As pequenas indústrias que foram 

desenvolvidas nas freguesias não podiam abastecer mais do que a própria região.  

Ainda assim, apesar das limitações, deram nova feição à Colônia. A vinda de 

açorianos e madeirenses é estratégica para a Coroa Portuguesa. Além de garantir a 

posse das terras sempre em disputa com a Espanha, eles são estratégicos nos 

planos de aumento populacional e fortificação da Ilha. Isso era necessário já que a 

Ilha exercia um papel importante como entreposto entre o Rio de Janeiro, o Rio 

Grande e a Colônia do Sacramento. Espanhóis, franceses e ingleses fustigavam as 

águas da Ilha há mais de dois séculos, tornando-se primordial fortificá-la. A 

conservação do domínio sobre a Ilha de Santa Catarina era de suma importância e 

fazia parte das estratégias da política colonial, como é reforçado pela historiadora 

Adriana Angelita da Conceição: 

No século XVIII a política colonial almejou o aumento da capacidade 
militar, o controle da ocupação territorial e a eficaz administração 
dos recursos e da cobrança de impostos. Assim, com base em tais 
medidas os governadores deveriam actuar. Neste contexto, a ilha de 
Santa Catarina ganhou destaque no governo colonial, pelo 
reconhecimento de seu porto como um dos melhores da região, 
servindo de ponto de ligação entre o Rio de Janeiro e o extremo sul 

da colônia, ao proporcionar o abastecimento das embarcações. 
Assim, a construção das primeiras fortificações na ilha foi iniciada 
por volta do final da década de 30 do século XVIII (CONCEIÇÃO, 
2008, p. 02). 

Como foi visto anteriormente, o Brigadeiro Silva Paes assumiu a tarefa de 

fortificar a Ilha e foi ele quem solicitou à Coroa Portuguesa o envio de moradores 

do Arquipélago dos Açores e de Madeira para Santa Catarina. Silva Paes implantou 

o sistema de fortificações e, quando este foi concluído, em 1777 a Ilha foi atacada e 

dominada pelos espanhóis. Esta invasão, de acordo com o historiador Walter 

Piazza, já estava sendo gestada desde “[...] a invasão espanhola no Rio Grande de 
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São Pedro, de 1766 até 1776, que é um passo para o ataque maior e decisivo à 

Ilha de Santa Catarina” (PIAZZA, 1988, p.22). 

A esquadra espanhola partiu do porto de Cádiz em novembro de 1776, sob o 

comando do futuro vice-rei do Prata, D. Pedro Antonio de Cevallos. No dia 23 de 

fevereiro de 1777 os espanhóis com aproximadamente uma centena de 

embarcações foram avistados nas proximidades da atual praia de Canasvieiras, no 

norte da Ilha. Deu-se o início do desembarque, aproximadamente 8.000 homens de 

infantaria em posição de batalha.  

Muitos dos moradores da Ilha, em função da invasão espanhola, fugiram com 

suas famílias para as montanhas, abandonando casas, plantações e pertences. De 

acordo com João Carlos Mosimann (2003), na chegada dos espanhóis à Vila do 

Desterro, depois de seu desembarque, eles constataram que o comando 

abandonara o porto e a vila e que a população civil também sumira. E no sul da 

Ilha, a bandeira portuguesa havia sido arriada no forte, sinal de rendição daquela 

fortaleza e: 

Facilmente, os castelhanos desembarcaram em Canasvieiras e por 
terra alcançaram a sede da capitania de Santa Catarina, a vila de 
Desterro. Os aparatos bélicos não foram utilizados e através da 
assinatura do termo de capitulação a ilha passou a ser território de 
D. Carlos III, rei da Espanha. Muitos portugueses fugiram. Os oficiais 
maiores foram levados por embarcações castelhanas para o Rio de 
Janeiro onde foram mantidos presos até a conclusão dos inquéritos 
militares, para depois serem transferidos para Portugal 
(CONCEIÇÃO, 2008, p.3). 

A partir de fevereiro de 1777 iniciaram-se as negociações para cessar as 

hostilidades. O Tratado foi negociado entre Don José Moniño, Conde de 

Floridablanca, pela Espanha e o embaixador português Dom Francisco Inocêncio de 

Sousa Coutinho. Chamado de “Tratado Preliminar de Limites da América Meridional” 

mais conhecido como “Tratado de San Ildefonso” seria assinado em primeiro de 

outubro. Finalmente, em 31 de julho de 1778, Francisco Antonio da Veiga Cabral da 

Câmara firmava o recebimento da Ilha de Santa Catarina com todas suas 

fortalezas, artilharia, munições e mais feitos existentes nos armazéns gerais das 

mãos de Guillermo Waughan (CONCEICÃO, 2008).  

Em consequência desta invasão, enquanto a Ilha de Santa Catarina estava 

sob o comando dos espanhóis, o povoado de São Miguel, freguesia povoada com 

açorianos no continente fronteiro foi a capital da Capitania, de 10 de outubro de 
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1777 a 02 de agosto de 1778. A perda da Ilha também aumentou a preocupação 

portuguesa com o Rio Grande, pois transformava o caminho dos tropeiros Sorocaba 

– Curitiba – Lajes – Viamão, na única via de comunicação com o sul (PELUSO, 

1992). 

Mas neste período, a composição populacional da Ilha já estava alterada pela 

vinda dos imigrantes açorianos e madeirenses. Dentre os que não fugiram, os 

espanhóis encontraram na Ilha de Santa Catarina uma população formada por 

açorianos, em sua maioria, e por poucos madeirenses, chegados entre 1748 e 

1756, e uma elite burocrática, militar e ligada ao pequeno comércio, originária de 

Portugal (MOSIMANN, 2003).  

Nesta composição era possível perceber três classes distintas: escravos, povo e 

elite. Militarmente, havia uma mescla social e racial, composta de oficiais 

portugueses, soldados de Açores, do Rio de Janeiro e do Nordeste, além dos filhos 

de açorianos locais. Economicamente, tratava-se de uma estrutura essencialmente 

agrícola, calcada na produção de farinha de mandioca, dependente da importação 

de carne verde do continente e de carne seca do Rio Grande. Mas passada a 

invasão, os açorianos e madeirenses vão compor parte importante na formação 

cultural do que hoje é a região da Grande Florianópolis, tema do próximo capítulo. 
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Capítulo IV - Longe de suas ilhas, mas ainda ilhéus: os 

rumos da colonização açoriana e madeirense no litoral 

de Santa Catarina.  

4.1. Ajudando a compor uma história: as freguesias e 

a formação de novos lugares  

"Ai vai meu coração 
Porque lá não posso ir 

Muita lembrança e saudade 
Pão-por-Deus mando pedir" 

 
(Verso do Pão-por-Deus) 

Após muitos editais e viagens, partidas e chegadas seguiram os açorianos e 

madeirenses para novas terras, Ilha e continente em Santa Catarina e deixaram 

aqui marcas do seu modo de viver, de sua cultura.  

O povoamento das ilhas de Açores e Madeira, formado por populações 

oriundas de diferentes regiões de Portugal Continental e demais localidades do 

continente europeu, criou um contexto de múltiplas referências culturais. Mesmo 

que os resultados da migração açoriana e madeirense, no que tange a sua 

realidade numérica, não sejam unânimes entre os autores que tratam do tema, 

pode-se afirmar com base em diferentes estudos, que entre 1748 a 1756, cerca de 

6.000 pessoas deixaram suas terras natais rumo ao Sul do Brasil.  

A partir da chegada destes novos povoadores em Santa Catarina, mais 

precisamente na região da Grande Florianópolis, é possível perceber em diferentes 

aspectos, sinais dos elementos culturais trazidos pela imigração açoriana e 

madeirense, uma importante contribuição que atualmente identifica e caracteriza o 

povo que habita muitos municípios catarinenses.  

Mais do que atender aos planos da Coroa Portuguesa, sua vinda para Santa 

Catarina deixou marcas percebidas em diferentes âmbitos de nossa cultura, sendo 

preciso ressaltar que: 

[...] poder-se-á fazer análise do grande elenco de manifestações de 
cultura popular, transplantá-la dos Açores para o litoral catarinense. 
No elenco de manifestações da cultura popular açoriana ainda 
subsistentes no litoral catarinense, alinham-se técnicas de pesca, o 
folguedo do ‘boi-na-vara’, o carro de bois, a olaria de cerâmica 
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utilitária e decorativa – as danças (geralmente denominadas 
fandangos), as festividades do ciclo do Divino Espírito Santo, além, 
evidentemente, do grande substrato linguístico, no qual se apoiaram 
e se aculturaram os demais grupos que, posteriormente, se 
instalaram na terra catarinense (PIAZZA, 1988, p.74). 

De diferentes formas, é possível apontar o contributo aqui deixado pela 

iniciativa portuguesa em trazer novos integrantes para as terras de seu grande 

interesse ao sul do Brasil. Na ocupação do território foi de fundamental importância 

a participação de açorianos e madeirenses na criação das freguesias no território da 

Capitania, depois Província de Santa Catarina.  

As freguesias garantiram a presença da monarquia portuguesa em sua 

menor porção estabelecida, e cada qual com seus respectivos vigários assegurava 

uma via social estável e promissora, o que gradualmente resultou no surgimento de 

lideranças e mesmo de uma elite intelectual, econômica e política de origem 

açoriana, durante o Império e se estendendo até a República (PIAZZA, 1988). 

Os migrantes puderam manter muito pouco das atividades econômicas de 

suas terras natais. Dedicaram-se à agricultura de subsistência até a primeira 

metade do século XIX, tendo na pesca uma atividade subsidiária. Os “casais” 

açorianos adaptaram-se ao plantio da mandioca e ao consumo da farinha como 

base alimentar, conforme mencionado anteriormente. Dentre as dificuldades 

encontradas, de acordo com o pesquisador Eugenio Pascele Lacerda, eles:  

[...] encontraram terras arenosas resistentes a manejo de safras 
anuais bem como terras alagadiças que acabaram sendo preservadas 
de uso por ausência de lavouras adaptáveis como o arroz. 
Abandonar o cultivo de cereais como o trigo e o centeio a que se 
acostumaram nos Açores, mais aperfeiçoaram o processamento da 
mandioca nativa com a introdução de técnicas moageiras (LACERDA, 
2003, p. 132).  

 Passaram então ao cultivo de mandioca, milho, feijão e algodão. O pastoreio 

foi pouco praticado, já que foi implantado em regime de pequena propriedade. 

Esses imigrantes chegaram em meio ao ciclo econômico da pesca das baleias, 

realizada nas armações. De acordo com a historiadora Fabiana Comerlato, a 

primeira armação não foi erguida na Ilha de Santa Catarina, mas no continente, na 

entrada da barra norte, em frente da fortaleza no atual município de Governador 

Celso Ramos. A mesma pesquisadora destaca que: 
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As armações localizadas no litoral do Brasil foram empreendimentos 
coloniais dedicados à pesca da baleia e ao beneficiamento das partes 
econômicas deste cetáceo. O nome “armação’, presente na 
toponímia em muitas regiões do litoral brasileiro, advêm na 
instalação destas unidades produtivas ou simplesmente da realização 

da pesca da baleia, em que era necessário ‘armar-se’ para o 
confronto com o ‘grande peixe do mar’ (COMERLATO, 2009, p.01).  

De acordo com o pesquisador Walter Piazza (1988), o imigrante acostumado 

com a pesca em alto-mar logo tomou para si os ofícios nas armações, inclusive o da 

construção naval. Os dados apresentados pelo mesmo autor (PIAZZA, p.80) 

relevam a importância desta atividade que, entre os anos de 1778 e 1790, esteve 

no seu auge com a pesca de mais de 1.000 baleias. Contudo, na primeira metade 

do século seguinte, a pesca da baleia em Santa Catarina sofre total colapso, 

registrando, em 1825, a paralisação das armações, o que gerou grande prejuízo à 

província. 

A atividade da pesca da baleia envolvia o uso de escravos. Apesar da 

utilização de mão-de-obra escrava em Santa Catarina não ter sido da mesma 

proporção que em outras regiões do país, motivada principalmente pela falta das 

grandes propriedades agrícolas ou pastoris e também pelo "[...] o fato de que o 

vicentista e o açoriano não possuíam grandes recursos para adquirir expressivo 

número de escravos” (LACERDA, 2003, p. 129), aqui é importante destacar a 

participação dos negros na formação e no povoamento de Santa Catarina. 

Desde os primeiros momentos da instalação dos primeiros povoadores, 

anterior à chegada de açorianos e madeirenses, os escravos residem, sobretudo, na 

região litorânea, apesar da ausência de uma economia latifundiária nesta região. No 

testamento de Francisco de Dias Velho, fundador de Nossa Senhora do Desterro, 

atual Florianópolis, por exemplo, consta dentre seus bens, a presença de “[...] vinte 

e cinco escravos pretos” (SIMPOZIO, 2009). 

Muitos relatos de viajantes dão conta da presença negra na Ilha de Santa 

Catarina. Em 1712, o viajante Amédée François Frézier, ao chegar à Ilha relata que 

“[...] os moradores que a ocupam são portugueses, uma parte de europeus fugidos 

e alguns negros” (HARO, 1996, p. 23). Outro viajante Antonie Joseph Pernetty 

também assinala a presença de negros em 1763, quando já haviam chegado os 

colonos açorianos e madeirenses:  

Os escravos andam quase nus; a maioria se cobre com uma tanga 
em torno dos ombros. É raro encontrar algum deles com uma camisa 
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ou veste. Mas, desde que recebam sua liberdade, eles podem se 
vestir como os brancos. As escravas negras usam somente um 
pedaço de tecido que as cobre da cintura até acima do joelho; as 
que estão libertas vestem-se como as outras mulheres, com uma 
saia e uma camisa abotoada na frente (HARO, 1996, p. 82). 

Em seu relato é possível perceber mais do que a presença de escravos, mas 

hábitos e vestimentas destes grupos, como também a existência na Ilha de negros 

libertos no século XVIII. Apesar de numericamente pequena, em alguns períodos, a 

proporção de negros era bastante representativa. A pesquisadora Ana Paula 

Wagner destaca que os dados contidos em um mapa de população da freguesia de 

Nossa Senhora do Desterro, de 1796, apontam que “[...] 30% da população 

daquela localidade era composta de africanos ou de descendentes destes” 

(WAGNER, 2004, p. 154), proporção que ainda será encontrada em 1810, de 

acordo com dados apresentados pela mesma pesquisadora.  

Ainda sobre a presença escrava ou negra, é preciso considerar que em Santa 

Catarina dado o número menor de escravos, muitas vezes os contingentes de 

origem africana que aqui se estabeleceram são tratados como se não tivessem 

“[...] grande relevância para a formação da população atual, majoritariamente 

composta por descendentes de imigrantes europeus chegados no fim do século XIX 

e início do XX” (SCHEFFER, 2006, p. 41). O pesquisador Rafael da Cunha Scheffer 

em seu recente trabalho destaca que:  

[...] os estudos mais recentes vêm apontando é exatamente a 
presença de consideráveis contingentes de africanos e de seus 
descendentes no conjunto da população do litoral catarinense 
durante o século XIX. Devido à própria especificidade da formação 
histórica do litoral sul, e do extremo sul em geral, e de sua 
economia, o número de escravos não foi tão elevado quanto o das 
regiões agroexportadoras. Contudo, também não era insignificante. 

A escravidão deixou marcas nas sociedades do Sul do Brasil, 
afetando o cotidiano e a forma das relações sociais desenvolvidas 
entre a população (SCHEFFER, 2006, p. 41-42). 

Assim é preciso ressaltar, no contexto de ocupação do território catarinense, 

a presença de negros, escravos e libertos, tal como sua contribuição destacada na 

citação acima, o que será também será apresentado em subcapítulos seguintes. 

Além das atividades desenvolvidas nas armações de baleias, com uso da mão 

de obra escrava, a tecelagem manual foi desenvolvida com sucesso no litoral 

catarinense. A produção local era artesanal e abastecia toda a região e não pôde 

alcançar mercados maiores devido ao Alvará Régio de 05 de janeiro de 1785, que 
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por razões protecionistas mandava extinguir a tecelagem do Brasil (PIAZZA, 1988, 

p.74).  

A pequena agricultura, a pesca e o artesanato constituíram-se na base da 

economia das freguesias, sendo que os excedentes da produção circulavam 

basicamente dentro de Nossa Senhora do Desterro, a primeira freguesia instalada 

na região litorânea de Santa Catarina. Dentre as peculiaridades do modo de cultivar 

a terra, estão os campos comunais. 

Um dos traços mais característicos da economia agrícola era a 
utilização das chamadas ‘terras comunais’, conhecidas entre os 
nativos como ‘pastos comuns’ ou ‘matos do povo’. Na ilha de Santa 
Catarina esta forma de utilização da terra ocorria com maior 
frequência entre os pequenos lavradores e até 1986 ainda havia 
usuários na região de Canasvieiras (LACERDA, 2003, p. 134).  

Mesmo tendo que se adaptar às condições adversas para a prática das 

atividades econômicas com as quais estavam habituados, eles conseguiram ocupar 

e cultivar boa parte da Ilha de Santa Catarina e seus arredores, manter engenhos e 

participar efetivamente do abastecimento de navios que passavam em busca de 

mantimentos (LUPI, 1986). 

Com relação ao insucesso do cultivo de determinadas culturas, para Ávila e 

Mendonça (2002), a administração contribuiu com as dificuldades encontradas no 

plantio, pois muitas vezes, impunha culturas pouco conhecidas pelos colonos e 

recrutavam sistematicamente os lavradores para compor as tropas militares, o que, 

conforme os Editais de migração, não deveria acontecer. O pesquisador Osvaldo 

Paulino da Silva reforça o papel da administração da Capitania no insucesso da 

produção agrícola: 

A instabilidade produtiva encontrava uma série de razões, mas a 
mais contundente era sem dúvida, a má administração pública da 
Capitania. Esta se traduz em uma política agrícola incoerente com a 
capacidade de produção das terras que não estimulava os 
produtores, na falta de pagamento à farinha tomada para alimentar 
as tropas militares, na falta de fiscalização do comércio clandestino, 
no apadrinhamento de alguns compradores do Rio de Janeiro que 
quando aqui chegavam compravam a quantidade que queriam e na 
insistência dos produtores em não se modernizarem não obstante o 
crescimento da produção em outras Capitanias (SILVA, 1996, p.49-
50). 

Por meio do relato de viajantes que passaram pela Ilha nos séculos XVIII e 

XIX (HARO, 1986), alguns destes já citados, percebe-se que, mesmo dadas as 
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dificuldades encontradas e somadas à insegurança político-militar, os colonos são 

por eles relatados como gente muito simples, porém hospitaleira, cordial e 

educada; pessoas ligadas às tradições e à religião. O relato de Jean-François 

Galaup de La Pérouse, que esteve na Ilha de Santa Catarina algumas décadas 

depois da chegada destes colonos, em 1785, oferece parte destas considerações: 

O fato seguinte dará uma ideia da hospitalidade deste bom povo. 
Minha canoa tinha sido emborcada por uma onda, numa enseada, 
onde tinha ido cortar madeira; as pessoas da redondeza ajudaram a 

salvá-la das ondas, fazendo questão que nossos homens 
naufragados se metesse em seus leitos, deitando-se sobre esteiras 
no chão, no meio do quarto onde se esmeravam em hospitalidades. 
Poucos dias após, levaram a bordo do navio as velas, os mastros, a 
ancoreta e a bandeira da canoa, objetos muito preciosos para eles e 
que seriam de grande utilidade em suas pirogas. Seus costumes são 
delicados; eles são bons, polidos, serviçais, mas supersticiosos e 

ciumentos de suas mulheres, as quais jamais aparecem em público 
(HARO, 1996, p. 115). 

Na bagagem os imigrantes também trouxeram suas referências que 

marcaram de forma importante a paisagem da Ilha e seus arredores. Na 

arquitetura, de acordo com a pesquisadora Fátima Regina Althoff: “[...] não se 

pode afirmar existir uma influência açoriana direta no que aqui se construiu, 

mesmo porque a gênese das edificações açorianas é a mesma que a de Portugal 

continental (ALTHOFF, 2009, p. 02)”. A mesma pesquisadora destaca que apesar de 

ser a casa de pedra coberta de palha, a arquitetura regional de origem rural mais 

difundida das Ilhas dos Açores e, dada a origem igualmente rural destes 

imigrantes, não podemos afirmar que aqui houve uma arquitetura semelhante. Mas 

não há como negar a participação de suas referências e técnicas no feitio da 

arquitetura aqui por eles edificada. 

Como relação à arquitetura ainda é preciso considerar que eles tiveram que 

se adaptar ao novo contexto territorial e às normas impostas pela Coroa 

Portuguesa, a qual coube o desenho dos novos núcleos urbanos, o assentamento 

dos açorianos e determinações sobre a forma de construir, através das Câmaras 

Municipais, que surgiram na medida em que os povoados desenvolveram-se 

administrativamente (SANTOS, 2008, p.2). O pesquisador Fabiano Teixeira Santos 

complementa “[...] que a contribuição açoriana na arquitetura doméstica do Sul do 

Brasil se deu muito mais no sentido de consolidar os modelos construtivos 

portugueses, dando o caráter oficial do processo de colonização” (SANTOS, 2008, 

p.2) 
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 O mesmo pesquisador destaca ainda que a herança da construção 

vernacular e proveniente de diferentes matrizes culturais foi trazida para as Ilhas 

dos Açores, adaptada a condições físicas e climáticas bastante particulares, 

inclusive com variações entre as próprias ilhas e resultou em diferentes técnicas 

construtivas e organizações espaciais. Ainda de acordo com Santos (2008), as 

áreas rurais evidenciavam mais claramente estas distinções, enquanto que nas 

vilas e cidades vigoravam as ordenações régias, as quais normatizavam questões 

sobre o traçado urbano e o modo de construção. 

Sobre a arquitetura da Ilha de Santa Catarina, de acordo com Luis Mendonça 

(2000), as igrejas construídas ao longo do século XVI caracterizam-se pela 

simplicidade tanto na arquitetura quanto na decoração. A partir de meados do 

século XVI, a nobreza local passa a edificar casas com alguma imponência 

arquitetônica, já que dispõe de rendimentos que possibilitam estes feitos. Esta 

arquitetura mais monumental busca acompanhar as transformações da arquitetura 

nacional portuguesa.  

Com relação ao partido arquitetônico adotado em terras catarinenses Althoff 

(2009) destaca que, tanto em conjunto como isolada, foi a casa térrea e o sobrado 

com cobertura em duas águas, com cumeeira paralela à rua a forma mais adotada. 

E complementa: “Das alvenarias de pedra e/ou tijolos, rebocadas e caiadas de 

branco, sobressaem as aberturas contornadas de cores fortes e vibrantes, vinho, 

ocre, marrom, verde-escuro e azul-escuro” (ALTHOFF, 2009, p. 03). 

Outra prática destes imigrantes é a de construir cruzes, também conhecidas 

como cruzeiros que são colocadas, em sua grande maioria, em praças ou pontos 

centrais da localidade. O pesquisador Eugenio Pascele Lacerda, destaca tal prática: 

A primeira providência tomada pelos açorianos, uma vez em terra 
brasileira, era plantar uma Cruz. [...] elas serviam historicamente 
não só para fundar e definir as fronteiras de um povoado como 
também eram usadas como altar para novenários e celebrações 
variadas. Registro que há apenas uma festa dedicada à Cruz no 
interior da ilha. Ocorre no início de maio no sul da ilha, numa 
localidade chamada Praia do Saquinho. (LACERDA, 2003, p. 136) 

 Na arquitetura de função religiosa é preciso ressaltar a herança dos 

colonizadores açorianos, representada pelos “impérios” ou “teatros” do Divino 

Espírito Santo, que são pequenas construções próximas às igrejas, que têm papel 

importante na solenidade das Festas dos Divinos. O pesquisador Luis Mendonça 
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(2000) observa que a festa do Espírito Santo é uma das mais importantes heranças 

culturais dos açorianos trazidas para Santa Catarina, declarando que  

A herança do povoamento açoriano saído do Arquipélago, entre 1748 
e 1756, em terras de Santa Catarina marcou profundamente a 
cultura popular catarinense. Nessa herança sobressai, de forma 
significativa, pela persistência e incidência em todo litoral 
catarinense, a Festa do Divino Espírito Santo. Essa festividade 
também, entre os catarinenses, se tornou uma tradição, revelando 
um ritual longo e pomposo, um misto de religioso e profano. No 
entanto, sofreu algumas alterações na sua forma e se manifesta 

principalmente, na zona rural e suburbana dos municípios litorâneos 
(PINHO, 2003, p. 27). 

De acordo com José Reginaldo Santos Gonçalves e Márcia Constins na origem 

da festa está a figura da rainha Isabel, esposa de D. Dinis, ainda no período 

medieval, que se alargou a todas as povoações (GONÇALVES; CONTINS, 2008, p. 

74). Trazida para Santa Catarina pelos colonos açorianos, essa festa tradicional 

conservou boa parte de seus traços característicos.  

Os mesmos autores destacam que a festa do Divino Espírito Santo é a 

celebração religiosa mais significativa deixada pelos açorianos, seja devido a sua 

acepção, seja pela semelhança com as celebrações realizadas nos Açores, pois "[...] 

consiste fundamentalmente num ciclo de atividades que se inicia após a Páscoa, 

seguindo o calendário litúrgico da Igreja Católica e culmina no Domingo de 

Pentecostes, data em que se celebra a descida do Espírito Santo sobre os 

apóstolos" (SANTOS, 2008, p.3). 

 Os dias de festa contam com procissões, banquetes e missa de Coroação de 

um casal de “imperadores” que conduzem a celebração, de modo que os ritos são 

definidos como “império”; denominação que se aplica também ao edifício que é o 

centro de toda a cerimônia em louvor ao Divino Espírito Santo (SANTOS, 2008, 

p.3). 
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Figura 15: Festa do Divino Espírito Santo na Lagoa da Conceição 
Fonte: Acervo particular de Marcelo Cabral Vaz, 2006 

A Festa do Divino Espírito Santo é dotada de “[...] rituais de celebração, 

simbologia, festas, folguedos e com grande expressão tradicional em 

aproximadamente cinquenta municípios catarinenses” (PINHO, 2003, p. 27). Destas 

localidades o pesquisador Jair Peres de Pinho destaca as seguintes: Jaguaruna, 

Laguna, Mirim, Imbituba, Imaruí, Garopaba, Enseada de Brito, Palhoça, São José, 

Santo Amaro da Imperatriz, Biguaçu, São Miguel, Governador Celso Ramos, 

Armação Da Piedade, Tijucas, Porto Belo, Camboriú, Itajaí, Araquari, Navegantes, 

Penha e Florianópolis.  

Outra festividade religiosa importante é a procissão de Corpus Christi, onde 

as ruas são cobertas por tapetes feitos pelas comunidades para a passagem da 

hóstia consagrada e as Procissões do Nosso Senhor dos Passos que ocorrem em 

várias cidades, antes da Semana Santa. A procissão do Nosso Senhor dos Passos, 

em Florianópolis, é uma das mais populares e leva um grande número de pessoas 

às ruas centrais da cidade:  

Organizada pela Irmandade do Senhor dos Passos fundada em 1 de 
janeiro de 1765, a procissão contorna as ruas históricas do centro da 
cidade, carregando a imagem angustiada do Senhor dos Passos, que 
encontra com sua Mãe pelo caminho. A imagem está em 
Florianópolis desde 1764. É a maior cerimônia religiosa da região 
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acorrendo todo o povo em massa quanto as autoridades políticas. É 
comum ver um grande afluxo de pessoas do interior da ilha para o 
centro de Florianópolis (LACERDA, 2003, p. 143-144). 

 

É neste período que antecede a Semana Santa que ocorrem as brincadeiras 

do boi, mais conhecidas como farra do boi. A prática causa muita polêmica entre os 

praticantes e os que a condenam. A farra do boi foi proibida pelo Supremo Tribunal 

Federal em 1997 e “[...] encontra-se hoje no embate de proibições judiciais, 

campanhas dos defensores dos animais, repressão policial e protestos dos farristas” 

(LACERDA, 2003, p. 146). Apesar dos embates que a envolvem, a farra do boi 

ainda ocorre em muitas localidades e consiste em brincar, “entisicar” (ou 

incomodar) e fugir do boi que é comprado ou alugado para esta prática.16 

Uma prática também realizada no período que antecede a Páscoa é a 

Malhação do Judas, que tem sido cada vez mais rara. A brincadeira consiste em 

“malhar” um boneco de pano, que é enforcado e arrastado, geralmente por 

crianças. Porém, na análise destas tradições, sempre destacadas como herança de 

base açoriana, presentes não só em Florianópolis, mas em várias cidades 

catarinenses, é preciso considerar: 

Herdeiros de um passado étnica e culturalmente diversificado, os 
açorianos-descendentes revalorizaram sua identidade e tradições, 
através de suas organizações e movimentos locais. Do ponto de vista 
histórico-cultural, sabemos que este repertório de tradições não 
provém unicamente da bagagem cultural dos antepassados e 
açorianos, mas reúne contribuições de várias etnias formadoras do 
povo brasileiro (LACERDA, 2003, p. 157). 

Sobre tais eventos rituais realizados pelos descendentes de açorianos na Ilha 

de Santa Catarina, o pesquisador Eugenio Pascele Lacerda destaca que eles “[...] 

resultam da conjugação de três fatores: o calendário oficial da igreja, o catolicismo 

popular brasileiro e o antigo modo de vida agrário-pesqueiro, influenciado pelos 

ciclos das estações” (LACERDA, 2003, p. 136-137). São muitos os costumes 

relacionados à herança de base açoriana presentes na região da Grande 

Florianópolis que serão detalhados neste estudo.  

Com seu repertório cultural e com outros saberes, como os técnicos 

agrícolas, estes colonos foram distribuídos inicialmente pela Ilha de Santa Catarina 

                                                
16Para saber mais sobre a farra do boi: FLORES, Maria Bernadete Ramos. A Farra do Boi: Palavras, Sentidos, Ficções. 1. ed. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 1997.  
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e também no continente fronteiriço, de acordo com o que havia sido instituído pela 

Coroa Portuguesa. A forma de ocupação foi realizada por meio da criação de 

“freguesias”.  

As chamadas “freguesias” são pequenas comunidades sob o comando da 

monarquia portuguesa, para as quais são destinados vigários e que se organizam 

sob o comando da Capitania. Uma freguesia representava um núcleo populacional, 

ou seja, “[...] uma mistura de organização religiosa e política” (PAULI, 1973, 

p.121). 

Para a pesquisadora Ana Paula Wagner as freguesias eram uma divisão 

administrativa religiosa que indicava a presença de um núcleo de povoamento 

organizado, uma “[...] consolidação de áreas de ocupação com certa 

representatividade econômica ou expressão política” (WAGNER, 2004, p. 152). Vale 

ainda acrescentar que a palavra freguesia origina-se da palavra “freguês”, forma 

como eram tratados as pessoas que viviam nestas localidades (CAPELA, 2006).  

As diretrizes de estruturação das freguesias seguiam normas eclesiásticas 

que ordenavam a localização das construções. Primeiramente era definida a 

localização das igrejas, que seguiam o modelo tradicional da urbanização 

portuguesa. Essas recomendações estabeleciam o feitio urbano, o direcionamento 

das vias, o parcelamento do terreno e as construções principais. A Coroa delegava 

à mitra o desenvolvimento físico da cidade. Os primeiros núcleos foram formados 

de acordo com um aspecto principal: a divisão fundiária e suas consequências 

físicas (LACERDA, 2003), podendo acrescentar que: 

Como hoje os municípios são precedidos pela fase chamada 
"Distrito", antigamente o eram pela Freguesia, um misto de 
organização religiosa e política, que perdurou até 1890, quando 

Igreja e Estado se separaram. A partir de então as freguesias 
passaram a ser mais conhecidas pelo nome de paróquia. Geralmente 
as freguesias tomavam o nome da Igreja local. Depois, criado o 
município, o nome usualmente passava também a este (SIMPOZIO, 
2009).  

Esta organização em freguesias perdurou durante o período colonial e 

imperial, sendo alterada a partir da instituição da República. Em 1891, com a 

promulgação da Constituição Federal, as províncias passam a ser Estados com 

maior autonomia política e administrativa, e neste período, as freguesias são 

transformadas em distritos.  
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É importante lembrar que as freguesias mais antigas, fundadas e 

implantadas a partir de atos oficiais, apresentam em suas sedes ou núcleos 

urbanos, traçado sempre que possível, regular, e, algumas vezes, elaborado por 

algum engenheiro militar ou inspirado nos modelos produzidos por estes. São 

também núcleos urbanos organizados em torno de uma praça principal onde fica a 

igreja paroquial, conforme estabelecido pela Provisão Régia de 1747, anteriormente 

citada.  

Gradativamente, surgem núcleos de origem espontânea, que se constituem 

em freguesias, com traçado geralmente orgânico, irregular, onde os caminhos se 

transformam em ruas e, em um ponto estratégico, por doação de alguma família, é 

edificada a igreja matriz. O mapa a seguir apresenta a distribuição do povoamento 

açoriano, que além do litoral, posteriormente, chegou a municípios como Santo 

Amaro da Imperatriz e Angelina: 

 

Figura 16: Povoamento Açoriano. 
Fonte: PIAZZA,1992 
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Quanto à ocupação das freguesias, os primeiros colonos foram encaminhados 

para a Vila do Desterro, sede da Capitania, e instalados na área à direita da igreja 

matriz, na rua que até hoje os homenageia, “Rua dos Ilhéus”, com a ocupação se 

estendendo em direção ao rio da Bulha (região onde hoje está a Avenida Hercílio 

Luz). O pesquisador Evaldo Pauli (1973) complementa que após a ocupação do 

Morro do Antão, mais conhecido como Morro da Cruz, o povoamento seguiu para 

Trás do Morro (local denominado posteriormente de freguesia da Santíssima 

Trindade de Trás do Morro, finalmente só Trindade). A ocupação foi então em 

direção ao Córrego Grande, de onde atravessou o morro do Padre Doutor (morro da 

Lagoa da Conceição), até estabelecer-se na Lagoa. 

Em 1750, na direção do norte da Ilha, os açorianos se instalaram em Santo 

Antonio de Lisboa, de onde avançaram para o Rio Ratones, Canasvieiras e Rio 

Vermelho. Ao sul, estabeleceram-se no Ribeirão da Ilha e na época das armações 

de pesca baleeira, parte deles deslocou-se para o local conhecido atualmente como 

Armação da Lagoinha.  

Quanto à porção continental, em 1750 alguns contingentes populacionais 

começam seu deslocamento para Enseada de Brito, em torno de 405 pessoas e 

Laguna, na Vila Nova, com 205 pessoas. A seguir são fixados 182 casais em São 

José da Terra Firme, marcando o início de outro destacado núcleo açoriano. Um 

contingente populacional considerável também foi instalado em São Miguel da Terra 

Firme. Conforme Evaldo Pauli (1973) o desenvolvimento destes dois núcleos 

resultou, em 1833, no desmembramento do município de Florianópolis, nos novos 

municípios de São Jose e São Miguel, atualmente parte do município de Biguaçu. O 

processo de ocupação e estabelecimento das freguesias será apresentado de forma 

mais detalhada neste trabalho. 

 As demarcações de terras eram feitas tanto na Ilha quanto no Continente, 

em áreas próximas ao mar e no interior do território, sendo escolhidos os locais 

mais propícios à fixação dos moradores, aqueles com disponibilidade de acesso, 

água potável e madeira. Ao mesmo tempo, se definia a localização dos sítios que 

receberiam as sedes das freguesias, caso ainda não houvesse (CABRAL, 1970). 

 De acordo com o mapeamento realizado em 1750 pelo Governador Manoel 

Escudeiro Ferreira de Sousa, presente na obra de Walter Piazza (1988), tem-se os 

seguintes dados populacionais: 
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Freguesias Casais de 
Ilhéus 

Filhos 
maiores 

Filhos 
menores 

Agregados Total 

N. Sra. Do 
Desterro 

105 74 187 14 380 

N. Sra. Da 

Conceição 

111 133 189 16 449 

S. José da Terra 
Firme 

66 91 100 18 275 

N. Sra. Do Rosário 
da Terra Firme 

81 98 141 0 320 

TOTAIS 363 396 617 48 1.424 

Tabela 03: Levantamento do número de habitantes na Ilha de Santa Catarina e região 
Fonte: PIAZZA, 1988 

 Analisando a tabela apresentada, é possível perceber que a população 

existente na região formada pela Ilha de Santa Catarina e arredores, era na ordem 

de 1.424 pessoas nos primeiros anos subsequentes à chegada das primeiras levas, 

o que oferece a dimensão do contributo desses imigrantes, dado o parco 

povoamento destas regiões até então. A economia dessas freguesias, em seus 

primeiros momentos depois da chegada dos colonos, baseava-se principalmente na 

produção agrícola e na tecelagem, como demonstram os dados a seguir, relativos 

ao ano de 1755, presentes na mesma obra (PIAZZA, 1988): 

Freguesias ‘Citios’ Teares Panos de 
linho e 
algodão 

Panos de 
algodão puro 

N. Sra. Do Desterro 200 50 5.439 631 

N. Sra. Da Conceição 

da Lagoa 

150 52 6.283 202 

N. Sra. das 
Necessidades 

190 32 592 5.180 

São Miguel da Terra 
Firme 

123 27 1.188 1.780 

São José 112 53 6.020 2.080 

N. Sra. Do Rosário de 

Enseada 

148 24 291 1.717 

Sant’Ana 127 30 4.264 661 

TOTAL 1.136 266 24.077 12.181 
Tabela 04: Levantamento da produção das freguesias em 1755 

Fonte: PIAZZA, 1988 

Sobre o impacto da chegada dos novos habitantes e a produção das 

freguesias, o pesquisador Eugenio Pascele Lacerda acrescenta que: 

Distribuídos em freguesias os açorianos imprimiram feições 
particulares ao ambiente. As freguesias aos poucos se 
desenvolveram voltadas para o mercado interno da colônia. A 
exploração de produtos agrícolas, especialmente a farinha destinada 

ao abastecimento da população urbana, das tropas e de 
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embarcações em trânsito, associada à atividade pesqueira, aos 
poucos dá sentido econômico aos pequenos povoados. Preocupado 
em produzir para a manutenção da família, o açoriano não produzia 
em larga escala para o mercado, apenas colocava à venda parte de 
sua produção, procurando suprir alguma de suas necessidades, como 

querosene, sal e fumo de corda (LACERDA, 2003, p. 133). 

Com relação à fundação das freguesias, na bibliografia consultada, foram 

encontradas divergências sobre as datas. No caso de São Miguel da Terra Firme, 

para alguns autores como Souza (1992) e Cabral (1970) a mesma foi elevada a 

categoria de freguesia em 1752, enquanto Piazza (1988) considera como data de 

sua elevação 1750.17 Da mesma forma, São Jose da Terra Firme, que para Farias 

(2000) passou a ser freguesia em 1750, enquanto Cabral (1970) e Piazza (1988) 

consideram a data de 1751.  

A partir do início do século XIX, com o crescimento populacional e a 

estabilidade econômica de boa parte das comunidades de origem açoriana e 

madeirense, ocorrem os desmembramentos das primeiras freguesias, até então 

com vastas extensões territoriais. Das freguesias situadas na Ilha de Santa 

Catarina, seguem os desmembramentos: de Nossa Senhora do Desterro, 

desmembra-se, em 1809, Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão e em 1835, 

Santíssima Trindade Detrás do Morro. Da freguesia de Nossa Senhora da Conceição 

da Lagoa, surge em 1834, São João Baptista do Rio Vermelho e da freguesia de 

Nossa Senhora das Necessidades e Santo Antônio de Lisboa, cria-se em 1835, a de 

São Francisco de Paula de Canasvieiras (CABRAL, 1970). 

No Continente, a freguesia de São Miguel da Terra Firme, de maior extensão 

territorial, dá lugar às freguesias de Bom Jesus dos Aflitos de Porto Belo, em 1821, 

de São João Batista do Alto Tijucas, em 1838, de Nossa Senhora do Bom Sucesso 

de Camboriú, em 1849, e de São Sebastião da Foz do Tijuca Grande, em 1867 

(CABRAL, 1970). Já a freguesia de São José da Terra Firme, por sua vez, 

desmembra-se na freguesia de Santo Amaro do Cubatão, em 1854, da qual 

resultou Senhor Bom Jesus de Nazaré de Palhoça, elevada a freguesia em 1882 

(SOUZA, 1992). 

As freguesias estabelecidas nos séculos XVIII e XIX deram origem a muitas 

das cidades da região da Grande Florianópolis. É importante ressaltar que até 

                                                
17 Com relação a esta divergência, alguns autores consideram o ano de 1750 em função da chegada dos primeiros açorianos, 
enquanto outros autores consideram a data de constituição da freguesia propriamente dita em 1752. 
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princípios do século XX, todas essas comunidades se conectavam preferencialmente 

pelo mar. As comunidades junto às praias e baías estabeleceram-se prontamente 

em função da pesca e dos transportes marítimos (cargas e passageiros), enquanto 

as localizadas em áreas mais afastadas mantiveram-se, de certo modo, isoladas por 

mais tempo. 

Existiam várias trilhas que conectavam as freguesias, mas, de acordo com 

Eliane Veras da Veiga (2004) a precariedade das estradas e dos transportes era 

tamanha que contribuíam para o isolamento de muitas destas comunidades. As 

atividades de trabalho e lazer ficavam, em grande medida, restritas às próprias 

comunidades, salvo nas ocasiões de comércio e festejos. 

A partir da década de 1940, com a abertura de novas estradas e, 

posteriormente, com a implantação de um sistema de transporte coletivo rodoviário 

(a princípio bastante precário), essas comunidades passam a ter novas demandas, 

muitas vezes ligadas ao lazer e ao turismo (VEIGA, 2004). 

Nas seções individuais de cada freguesia serão abordados de forma mais 

detalhada o processo de constituição, os aspectos econômicos, o patrimônio 

cultural, como por exemplo, as arquiteturas, os saberes, as festas e a religiosidade 

das freguesias que são objetos deste estudo, quais sejam: Ribeirão da Ilha, Lagoa 

da Conceição, Santo Antônio de Lisboa e Enseada de Brito. Busca-se apreender as 

relações estabelecidas entre as freguesias, principalmente tendo em vista sua 

localização e proximidade, e especialmente o seu contributo na formação da região 

da Grande Florianópolis.  
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4.2. Ribeirão da Ilha 

"Lá vai meu coração 
Arrodeado de flor 

Vai pedir um pão-por-Deus 
A quem pode e tem valor". 

(Verso do Pão-por-Deus) 
 

 
A freguesia de Nossa Senhora da Lapa é oficialmente instituída por Alvará 

Régio em 11 de junho de 1809, quando é desmembrada da freguesia de Nossa 

Senhora do Desterro.  

O atual distrito do Ribeirão está localizado na parte meridional da Ilha de 

Santa Catarina (PEREIRA, 1990) e ocupa uma área de 51,54 km², com uma 

população de 20.392 habitantes (PNUD, 2009)18. É formado pelas seguintes 

localidades: Alto Ribeirão, Barro Vermelho, Caiacangaçu, Caieira da Barra do Sul, 

Carianos, Costeira do Ribeirão, Praia dos Naufragados, Tapera e Sertão do Peri.  

De acordo com a pesquisadora Eliane Veras da Veiga (1983), o nome 

“Riberão” provém de um pequeno rio ou ribeira, que nasce de uma forte Cachoeira 

no Alto de Santo Estevão (Alto Ribeirão). 

A história da localidade do Ribeirão antecede a vinda dos açorianos para a 

Ilha de Santa Catarina e a fundação da freguesia. Algo que se repetirá na formação 

de outras freguesias já que, de acordo com informações presentes na Enciclopédia 

Simpózio, “Nenhuma leva açoriana foi instalada em região sem moradores 

preexistentes” (SIMPOZIO, 2009). 

De acordo com o pesquisador Nereu do Vale Pereira (1990), em 1526 teria 

aportado nesta região o espanhol Sebastião Cabotto, sendo este indicado como o 

responsável pelo batismo das terras aqui encontradas, pelo nome de Santa 

Catarina.19 Ele teria permanecido no local por três meses e meio e teria mandado 

fazer um acampamento para recuperar as avarias em suas naus causadas por um 

                                                
18O município de Florianópolis tem em torno de 403 mil habitantes e é composto atualmente de 12 distritos, a saber: 
Florianópolis (sede), Ribeirão da Ilha, Campeche, Ingleses, Cachoeira do Bom Jesus, Canasvierias, Lagoa da Conceição, São 
João do Rio Vermelho, Pântano do Sul, Santo Antônio de Lisboa, Barra da Lagoa e Ratones (IBGE, 2009). 
19 Há algumas controvérsias quanto ao nome. A maioria dos pesquisadores atribui a autoria a Sebastião Caboto, mas discordam 
quanto ao fato de ser, ou não, uma homenagem a sua esposa, Catarina de Medrano ou à Santa de devoção.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carianos
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naufrágio na região. Mandou para tanto construir igreja, casa de pólvora, vários 

paióis e dispensas para a construção de galeota.  

De acordo com o relato de Amédée François Frezier (HARO, 1996) que 

passou pela Ilha em 1712, o porto existente na região do Ribeirão servia aos 

moradores para o transporte, o comércio de peixe seco e também para o lazer.  

O Ribeirão da Ilha, distrito que atualmente atrai muitos turistas, é uma das 

mais antigas localidades da Ilha de Santa Catarina e foi a primeira a ser 

desmembrada da freguesia de Nossa Senhora do Desterro em 1809. Os açorianos 

chegaram a região em 1748 na primeira leva de migrantes para a Ilha de Santa 

Catarina. De acordo com Veiga (1983), eles chegam chefiados pelo Capitão Manoel 

Vargas Rodrigues, para explorar e cultivar a região. 

 Como deveria ocorrer na implantação das freguesias, a do Ribeirão 

também obedeceu aos padrões fixados pela Provisão Régia Portuguesa, de 09 de 

agosto de 1747 de Dom João V. Determinando a forma pela qual deveria ser 

acomodado o povoado, o traçado é muito similar às outras freguesias que foram 

organizadas naquele período. A ilustração a seguir apresenta detalhes de sua 

configuração espacial: 

 

 

 
Figura 17 - Mapa da Freguesia 

Fonte: PEREIRA,1990 
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O mapa da freguesia, apresentado acima, exemplifica essa forma de 

assentamento. Neste caso, mesmo com o passar dos anos, embora algumas 

características como o desenho do terreiro fronteiriço à igreja tenha sido alterado, 

ele se mantém bastante íntegro. A expansão da freguesia ocorreu linearmente, 

acompanhando o caminho para as localidades vizinhas, que se desenhava entre o 

morro e o mar. Solução que foi adotada em várias regiões da Ilha de Santa 

Catarina, em decorrência de suas peculiaridades geográficas. Essa ocupação linear 

caracteriza o parcelamento do solo que vai desde os caminhos até o topo dos 

morros, configurando as glebas destinadas ao plantio. 

 

    Figura 18 - Rua do Ribeirão da Ilha 
Fonte: Acervo UFSC, [s. d.] 

 

Em 1763 foi edificada uma pequena capela que distava apenas 1.500m da 

atual igreja matriz para abrigar a recém-chegada imagem de Nossa Senhora da 

Lapa em uma localidade chamada Simplício (hoje Barro Vermelho). Esta imagem 

teria sido trazida por Manoel Vargas Rodrigues que recebeu autorização para 

construir a capela que serviria a toda a comunidade (VEIGA, 1983). A imagem de 

Nossa Senhora da Lapa é um importante referencial religioso do Ribeirão, sendo 

bastante cultuada na região. 

Em 1806 a atual capela é batizada e consagrada à Nossa Senhora da Lapa e 

com o desmembramento de Desterro, a capela passa a ser uma Paróquia, sendo o 

seu primeiro vigário o padre Tomaz Francisco da Costa (PEREIRA, 1990). 
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Figura 19 - Igreja Matriz do Ribeirão da Ilha 
Fonte: Acervo UFSC, [s. d.] 

 

Os dados sobre a população do Ribeirão desde seus primeiros anos até as 

primeiras décadas do século XX não são muito precisos, mas conforme os obtidos 

em Pereira (1990) tem-se as seguintes informações: 

Ano Habitantes 

1760 1.200  

1900  3.200 

1916  3752 

1918  3975 

1920  4016 

Tabela 05: Dados populacionais do Ribeirão 
Fonte: PEREIRA, 1990 

 

A economia do Ribeirão em seus primeiros anos era baseada na agricultura, 

na pesca e na produção artesanal de alguns artefatos de uso doméstico. Tais 

aspectos produtivos não se alteraram muito no século XIX e início do século XX, em 

parte por conta do isolamento que esta localidade tinha em relação às demais. Suas 

relações com Desterro eram, em sua maioria, motivadas pelo comércio (PEREIRA, 

1990). 

Dentre os aspectos que intensificavam as dificuldades de acesso e o 

isolamento, estava a precária infraestrutura existente na região. As estradas, 

caminhos e ruas não eram pavimentadas, o que dificultava muito o acesso a outras 

localidades. O problema do acesso era comum a toda a Capitania. A seguir, o relato 

do almirante Vassili Golovnin, que esteve na Ilha de Santa Catarina em 1808, 
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oferece um panorama das dificuldades de comunicação entre as áreas de 

povoamento: 

Além da vila, nas margens da baía há duas outras povoações. Uma 
se acha na terra Firme e outra na ilha. Além disso, ao longo de todas 
as costas estão disseminadas várias casas a certa distância uma da 
outra; segundo dizem os habitantes, não há nenhuma povoação 
perto. As montanhas e vastas matas virgens intransitáveis, 
habitadas por feras e cobras venenosas, impedem as comunicações 
para o interior. Por isso os habitantes constroem suas casas à 
margem das baías ou nas fozes e nas margens dos rios navegáveis; 

todas as comunicações entre provações próximas ou distantes se 
fazem pela água. Mesmos os vizinhos que moram nas costas dessa 
baía, a uma distância de meio quilômetro, usam canoas (assim se 
denominam pequenas embarcações feitas com um tronco de uma 
árvore), para fazer visitas uns aos outros. Acho mais fácil comunicar-
se dessa maneira do que atravessar o mato, no qual nem sempre há 
sendas. Até o correio é mandado por mar (HARO, 1996, p. 203). 

No Ribeirão da Ilha apenas um pequeno trecho de acesso à praça e à igreja 

matriz era calçado com pedra. De acordo com a tradição local, esta pavimentação 

foi construída pelos escravos, como preparativos para a recepção do Imperador D. 

Pedro II, que em outubro de 1845 visitou a freguesia. Esta pavimentação foi 

destruída pela Prefeitura Municipal de Florianópolis entre 1972 e 1974 para 

colocação de lajotas de cimento. Na ocasião ocorreram solicitações em favor da 

antiga pavimentação, mas mesmo assim ela foi retirada (PEREIRA, 1990). 

No auge da produção agrícola e pesqueira, a região chegou a contar com 3 

portos. O Porto do Ribeirão, posteriormente chamado de Porto do Contrato e 

Cadete, o da freguesia e o da Tapera na Ponta do Correia. Estes portos escoavam a 

produção da freguesia e transportavam seus habitantes. Isso dinamizou muito a 

região que contava com diversificadas casas de comércio, as chamadas ‘vendas’ 

(PEREIRA, 1990). 

O viajante Saint Hilaire, que esteve na Ilha em 1820, fez suas observações 

acerca da localidade e relatou que era composta por uma pequena igreja no sopé 

do morro em volta da qual estavam algumas casas cercadas por laranjeiras e 

cafeeiros. Nessa ocasião foi informado pelo vigário que a freguesia contava com 

cerca de 1900 indivíduos, dos quais 400 eram escravos do sexo masculino e 100 do 

sexo feminino (PEREIRA,1990). 

Dessa afirmação podem-se fazer duas ponderações: a primeira é que 

passadas algumas décadas do início de sua ocupação, a freguesia ainda mantinha 



 

P á g i n a  |  6 2   

 

características de uma comunidade essencialmente rural, composta de pequenas 

chácaras, mesmo no núcleo mais central; a segunda é que a proporção de escravos 

entre os livres era bastante expressiva. Sobre a presença destacada de escravos 

nesta freguesia, Fernando Henrique Cardoso faz a seguinte observação:   

Apenas uma freguesia apresentava, em algumas estatísticas, maior 
taxa de escravos do que Desterro: a Freguesia de Nossa Senhora da 
Lapa do Ribeirão. Este fato se explica pela existência de uma 
armação, a da Lagoinha, nessa área. Tanto assim que os dados de 
1810, quando ainda havia pesca da baleia, acusam uma diferença 

expressiva a favor do Ribeirão quanto à proporção de escravos das 
duas freguesias. Note-se, entretanto, que essa diferença era apenas 
quanto ao número relativo de escravos, pois que, em números 
absolutos, a freguesia da Capital sempre teve mais escravos do que 
qualquer outra (CARDOSO, 2000, p. 134-135). 

Esse elevado número de escravos possivelmente está associado à existência 

de engenhos de açúcar e de uma armação de baleia na lagoinha, como apresentado 

na citação acima. Os engenhos de farinha e de açúcar, importantes para a 

economia das freguesias “[...] foram pequenos núcleos produtivos que constituíram 

a indústria rural da Ilha de Santa Catarina” (SILVA, 1996, p.32). 

A mandioca foi a base da agricultura do Ribeirão, assim como em toda a Ilha 

de Santa Catarina. O chamado aipim que é a ‘mandioca doce’ além de produzir uma 

farinha mais suave, serve para o consumo direto da raiz, por essa razão o aipim foi 

mais produzido do que a ‘mandioca brava’, considerada venenosa. A farinha de 

mandioca, produzida nos engenhos, entrou no cardápio dos açorianos em 

substituição à farinha de trigo e desde então é encontrada com frequência nos 

pratos produzidos na culinária ilhoa (PEREIRA, 1990, p.81-82). Ainda sobre os 

engenhos e o cultivo da mandioca é importante destacar: 

Os açorianos tiveram de se adaptar ao consumo da mandioca. O 
beijú foi o alimento que salvou a necessidade básica desses colonos. 
Aprenderam o cultivo da mandioca e sua utilização como alimento e 
ainda a extrair também o polvilho com o qual produzem roscas, 
broas e outras iguarias. Com a tecnologia que conheciam, dos 
moinhos de vento, criaram adaptações para que fossem 
movimentados os engenhos, utilizando-se da força de um boi. A 

criação desse processo de beneficiamento da mandioca, já no final 
do século XVIII, levou a antiga Vila de Nossa Senhora do Desterro, 
na Ilha de Santa Catarina, a exportar excedentes de farinha de 
mandioca e polvilho para o Rio de Janeiro e para a província de São 
Pedro do Rio Grande do Sul (MOANE, 2009). 
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No levantamento arqueológico realizado por Osvaldo Paulino da Silva, no 

distrito do Ribeirão, “[...] foram localizados 5 sítios provenientes de engenhos 

movidos a água, dentre os quais, 2 tinham dimensões aparentes maiores que os 

engenhos comuns movidos a tração animal e possuíam vestígios arquitetônicos 

bem antigos” (SILVA, 1996, p. 32), o que demonstra também a existência destes 

núcleos produtivos no sul da Ilha, apesar da maior concentração destes ocorrer, de 

acordo com o mesmo autor, na parte norte.  

Os engenhos e as baleeiras que marcavam a enseada em épocas de pesca 

são heranças dos migrantes açorianos. De acordo com Pereira (1990), a tecnologia 

dos engenhos de farinha de mandioca descende de outros sistemas conhecidos dos 

açorianos como moinhos de ventos e atafonas, que adaptados, deram origem ao 

que hoje se conhece como o engenho tradicional da região, já as baleeiras eram 

suas velhas conhecidas. 

A localidade era fornecedora de produtos diversos para os mercados 

catarinenses, como Desterro, Laguna, Imbituba e São José, bem como para Santos 

e Rio de Janeiro nos séculos XVIII e XIX, vindo a decair no século XX. Dentre os 

produtos da região destacam-se a mandioca, o café, açúcar, frutas e verduras. Há 

também gado, porco, e grande variedade de aves. Em determinadas épocas do ano 

quando os peixes entravam na baíaa, a pesca era abundante (PEREIRA, 1990).  

A produção do café também tinha destaque no Ribeirão. A Capitania de 

Santa Catarina era reconhecida como produtora de um excelente café. O navegador 

Otto Von Kotzebue que esteve na capitania nos primeiros anos do século XIX, 

declara que o ”[...] melhor café cresce aqui em abundância, sendo que todo 

habitante desta Ilha tem sua plantação perto de sua moradia” (HARO, 1996, p. 

228). 

No caso da produção de café do Ribeirão, não eram comercializados apenas 

os grãos, mas existiam na região quatro torrefações, sendo que duas eram de 

grande porte, o que permitia a comercialização do café beneficiado. No caso da 

cana, a produção de açúcar e álcool não foi expressiva como no resto do país, pois 

abastecia apenas o mercado local, produzindo açúcar mascavo e melaço. O objetivo 

principal da plantação da cana era a produção de cachaça e servir de alimento para 

o gado. A cachaça do Ribeirão até os dias de hoje é bastante conhecida (PEREIRA, 

1990). 
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A produção naval também foi atividade bastante forte na localidade, no auge 

da produção pesqueira existiam três estaleiros que fabricavam baleeiras 

reconhecidas por sua qualidade no Brasil. A baleeira era uma embarcação 

tradicional dos açorianos e foi facilmente adaptada aos mares da Ilha de Santa 

Catarina por ser “[...] boa de vela, leve de remos, valente pro mar, cargueira [...]” 

(PEREIRA, 1990, p.92). O mesmo autor destaca que a primeira baleeira do Ribeirão 

foi construída por Ignácio Lopes e chamava-se Tira Teima.  

As casas da região eram em sua maioria cercadas por pomares e pequenas 

plantações de acordo com o relato do viajante Saint Hilaire, anteriormente citado. 

Tais pomares deveriam atender à subsistência dos moradores, sendo o excedente 

destinado ao comércio local, já que o pesquisador Nereu do Vale Pereira (1990) 

destaca dentre os produtos desta freguesia: o linho, algodão, cânhamo, lenha, 

madeira e também frutas como laranja, melancia e melão.  

Além dos produtos agrícolas, a pesca também configurou importante 

atividade na economia do local. O produto abastecia o mercado interno e era 

comercializado em outros centros consumidores. Os peixes provenientes das 

localidades do Pântano do Sul, Morro das Pedras, Armação e Campeche eram 

comercializados pelo Porto do Contrato, além dos pescados frescos e secos, bem 

como os derivados da pesca da baleia. 

A partir da segunda metade do século XX, com o declínio da produção 

agrícola, grande parte de sua população se desloca para as regiões centrais em 

busca de trabalho. Os terrenos, que já tinham dimensões bastante reduzidas para a 

agricultura, são desmembrados em pequenos lotes, muitas vezes com acessos 

exclusivos, chamados de “servidão”, estrutura fundiária típica da Ilha de Santa 

Catarina. 

Houve diminuição das atividades como a pesca e a agricultura. A qualidade 

da água na parte oeste da Ilha, onde se localiza Ribeirão, foi muito comprometida 

ao longo dos anos com a poluição, afetando a pesca. Alguns produtos ainda são 

referências na região como a cachaça e o camarão, e mais recentemente a 

produção de moluscos em cativeiro (ostras e mariscos). Esta produção abastece, 

junto com outras regiões produtoras, como Santo Antônio, além da cidade de 

Florianópolis, também o mercado nacional. 
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Com as melhorias no sistema de circulação terrestre, a comercialização de 

pescados passou a ser realizada por terra tendo assim ocasionado o fechamento do 

porto. O Ribeirão atualmente tem destaque no turismo, atraindo muitos visitantes 

por sua arquitetura, culinária e cultura peculiar. 

4.2.1 - Seus patrimônios: costumes, arquitetura, sabores 

 
"Lá vai meu coração 

Atravessando mar e serras 

Vão pedindo o pão-por-Deus 
À linda flor desta terra". 

(Verso do Pão-por-Deus) 
 

O Ribeirão, talvez incentivado por seu relativo isolamento por terra, 

manteve-se muito forte em suas tradições, especialmente as trazidas pelos colonos 

açorianos. Como parte do conjunto de seu patrimônio imaterial20 estão as 

atividades religiosas características desta antiga freguesia, das quais pode-se 

destacar a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, uma procissão de barcos 

que leva a imagem da santa e a Festa do Divino Espírito Santo. Esta última é 

celebrada anualmente pela comunidade católica. Outras atividades folclóricas, 

herança dos açorianos e que até hoje são encontradas nesta freguesia são os 

ternos-de- reis21, o pau-de-fita22, o boi de mamão, o pão-por-Deus23, dentre outras.  

Sobre o boi-de-mamão, brincadeira bastante representativa das práticas 

culturais açorianas, o pesquisador Eugenio Pascele Lacerda dá a definição: “Os bois 

de mamão são grupos dançantes puxados por cantadores e com várias 

personagens humanos, animais e sobrenaturais, dramatizando um enredo clássico 

da cultura popular brasileira: a morte e ressurreição do boi” (LACERDA, 2003 p. 

139). 

Dentre as festividades ribeiroenses, algumas atraem muitos turistas, como é 

o caso da tradicional festividade do Zé Pereira, que anima as noites de sábado que 

                                                
20A UNESCO define como Patrimônio Cultural Imaterial "as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - 
junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em 
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural." O Patrimônio Imaterial é transmitido 
de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com 

a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à 
diversidade cultural e à criatividade humana. Definição presente no site do IPHAN (2009). 
21Os ternos-de-reis, ainda na época atual, se compõem de quatro a oito cantadores, raramente acompanhados de algum 
instrumento, apenas gaita, violão e pandeiros. (REVISTA JANGADA, 2009). 
22 Dança na qual a coreografia principal é o trançado. Um mastro, enfeitado com flores e guirlandas e de cujo topo partem fitas 
multicoloridas, tantas quantas forem as participantes. (ABRASOFFA, 2009) 
23 Pão-por-Deus são pedidos formulados em versos escritos, geralmente, em corações recortados no papel. Podem também ser 
desenhados ou fechados (REVISTA JANGADA, 2009).  
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precedem o carnaval. O local ainda conta com animados desfiles de bloco e bailes 

em seus clubes, configurando-se atualmente um dos mais tradicionais carnavais da 

Ilha (PEREIRA, 1990, p. 209-210). 

Atrelada às atividades pesqueiras encontra-se a produção da renda de bilro, 

bastante tradicional na região. Parte das heranças culturais dos açorianos, a renda 

de bilro se estabeleceu na Ilha e continuou presente ao longo do processo de 

ocupação das freguesias. Geralmente confeccionada por mulheres e filhas de 

pescadores, que atualmente tem nesta atividade uma forma de geração de renda, 

em função da fama que adquiriu em todo o país.  

 O patrimônio material24 do Ribeirão da Ilha no caso, seu conjunto 

arquitetônico está intimamente relacionado ao seu desenho urbano, que é bastante 

peculiar e muito característico da cultura que o produziu. De acordo com VEIGA 

(1983): 

Não guarda ela [a freguesia], um volume expressivo de bens 
materiais de fundo histórico ou arquitetônico. É, contudo, um 
conjunto, o único, ainda existente em Santa Catarina, e que se 

mantém fiel, portanto representativo, da presença açoriana no 
Brasil, e um traçado urbanístico segundo as determinações da 
Provisão retro referida [Provisão Régia de 09 de agosto de 1747 de 
D. João V] (VEIGA, 1983, p. 07) 

 A partir do estudo de Veiga (1983) é possível descrever algumas 

características do conjunto encontrado no Ribeirão. Ele é composto de uma 

concentração de casas térreas portuguesas, as quais se caracterizam por serem do 

tipo ‘porta e janela’, com paredes externas de alvenaria de pedra e internas de 

pau-a-pique, taipa ou estuque. Uma característica da região é a casa geminada, 

essa característica representa um forte condicionante que vai se refletir na 

volumetria da edificação, na composição das fachadas e dos telhados. 

 O traçado urbano, característico dos assentamentos açorianos da 

região, releva ainda sua forma primitiva, com a igreja voltada para o mar, com o 

terreiro vazio a sua frente, ponto de encontro e reunião da comunidade, as casas 

ao redor, dispostas linearmente no alinhamento da rua.  

                                                
24O patrimônio material é dividido em bens imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens 
individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 
videográficos, fotográficos e cinematográficos. Definição baseada em informações presentes no site do IPHAN (IPHAN, 2009).  
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De acordo com a pesquisadora Eliane Veras da Veiga, grande parte destas 

casas são pequenas, não ultrapassando os 50 m², contando com sala, corredor, 

uma ou duas alcovas e cozinha, além de serem pouco iluminadas e arejadas. Outro 

cômodo típico na casa dos imigrantes, local de reuniões sociais, é a ‘varanda’, 

antiga peça que corresponde hoje ao que se trata como copa, ou até mesmo 

cozinha. Eram nessas ‘varandas’ que os habitantes convidavam os amigos e 

vizinhos para assarem peixes ou cozinhar batata doce, elementos típicos da 

culinária açoriana (VEIGA, 1983). 

 Ao lado da igreja, encontra-se o Império do Divino Espírito Santo, de 

frente para a praça. De acordo com Fabiano Teixeira dos Santos (2008) tanto a 

parte interior da edificação quanto seu entorno encontram-se bastante alterados 

pelas constantes reformas e ampliações. Ao descrever a edificação o autor ressalta 

sua condição elevada em relação à rua, assim como ocorre com o Império da 

Trindade, tendo uma escada de alvenaria como acesso principal. A porta frontal 

“[...] é arrematada por um frontão triangular, encimada por uma cruz e ornada por 

pináculos” (SANTOS, 2008, p. 8). A imagem a seguir mostra uma das festividades 

típicas desta região e também contém parte de sua arquitetura religiosa 

característica, como o Império do Divino: 

 

 
 

Figura 20 - Festa do Divino Espírito Santo, ao fundo vê-se a capela 
do Divino. Ribeirão da Ilha  
Fonte: Acervo UFSC, [s. d.] 
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As casas mais modernas são feitas de tijolos e possuem uma sala frontal, 

importante cômodo que funciona para receber visitas para festas, bailes e para a 

tradicional ratoeira.25. Uma característica típica dessas casas é o uso de bandeiras 

fixas nas portas da parte interna. A paisagem do Ribeirão hoje não conta com 

sobrados, embora tivessem existido alguns, presentes somente na memória dos 

moradores. Sobraram apenas as casas térreas, muitas delas construídas com 

materiais mais acessíveis, o que ocasiona, muitas vezes, a perda da solidez. 

O texto que segue relata as características das edificações residenciais 

tradicionais do Ribeirão, tendo como base os estudos elaborados pela Arquiteta 

Eliane Veras da Veiga, em seu trabalho de conclusão de curso na Universidade 

Federal de Santa Catarina, em 1983 (VEIGA, 1983, p.13). Dentre as principais 

características a autora destaca : 

a) Cobertura de duas águas, com telhado de goiva26 (que o tempo e o 

peso acabaram por tornar côncavos); 

b) Beirais por onde pingava a água das chuvas, simples ou em beira-

seveira que em muitas casas foi substituída pela cimalha; 

c) Piso de tabuado corrido, cortado com machado ou serrote, 

d) A não existência de forro; 

e) Caibros grossos e roliços, colhidos na própria região e sem qualquer 

beneficiamento; 

Portas e janelas em madeira, nas casas mais simples sem a existência de 

vidros (em alguns casos adaptados posteriormente), que iam emperrando com o 

tempo e tendo as dobradiças corroídas pela ferrugem; 

Portas, meia-portas e janelas de madeira falquejada, cortada a machado, 

sendo travadas com uma peça horizontal encaixada por dentro com dois suportes. 

As informações acima descritas sugerem que essas casas não possuíam a 

maioria dos itens que são reconhecidos por oferecer conforto nas residências 

contemporâneas e mesmo para os padrões da época, assim como podem indicar a 

condição pouco abastada de seus moradores. De acordo com a mesma autora, a 

                                                
25 A ratoeira é uma brincadeira na qual, em roda, os participantes entoam versos improvisados, intercalados por uma espécie de 
refrão onde todos cantam (MELO; DIAS, 2007). 
26 Ferramenta de carpinteiro, semelhante a um formão, que deixa sulco em forma de meia cana côncava (DICIONÁRIO DA 
CONSTRUÇÃO, 2009). 
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utilização de mão-de-obra pouco especializada disponível no interior da Ilha, as 

condições econômicas da população e a dificuldade para ter acesso aos materiais de 

melhor qualidade e durabilidade contribuíram para a presença dessas 

características nas edificações do local (VEIGA, 1983). 

Ainda Veiga (1983) destaca que algumas casas existentes na região ao longo 

dos anos passavam por modificações na fachada, acompanhando as mudanças de 

estilos. Desse modo, são implantadas as platibandas27, além de características de 

outros períodos da arquitetura, principalmente as de origem neoclássica, como a 

decoração floreada e a sobre-verga. Essas alterações restringem-se às fachadas, 

sendo que a distribuição interna das mesmas se mantém, em alguns casos, 

somente alterando a área da sala e das alcovas. As casas que possuíam uma 

fachada mais larga aumentavam o número de janelas e tinham a possibilidade da 

entrada ser tanto lateral, quanto frontal. A seguir um registro de uma dessas 

edificações: 

 

 

Figura 21 - Casa no Ribeirão da Ilha - Dona Etelvina. Tombada 
isoladamente pelo IPHAN em 2002. 
Fonte: Acerco Velho Bruxo, UFSC 

 

                                                
27 Moldura contínua, mais larga do que saliente, que contorna uma construção acima dos frechais, formando uma proteção ou 
camuflagem do telhado (DICIONÁRIO DA CONSTRUÇÃO, 2009). 
 



 

P á g i n a  |  7 0   

 

O Ribeirão, por sua história, por seu povo, por seus lugares é parte 

fundamental da formação e da ocupação do território catarinense. Assim como a 

Freguesia da Lagoa da Conceição que será apresentada a seguir. 

4.2.2 – Morfologia Urbana 

 

O núcleo histórico do Ribeirão da Ilha apresenta uma morfologia de ocupação 

bastante peculiar por sua característica de linearidade, e conta com um pequeno 

núcleo estruturador do espaço, que configura a área mais urbana de toda a 

localidade. 

Em relação às características do sítio, localiza-se em uma estreita faixa plana 

de terra entre a beira do mar e as encostas dos morros que separam a face leste da 

face oeste no sul da Ilha de Santa Catarina. Em função dessa situação geográfica é 

que decorre a ocupação linear, que, ainda não se expandiu em direção às encostas 

dos morros. Deste modo, esta ocupação urbana está fortemente relacionada ao 

mar, seja em função das visuais da paisagem ou do seu uso. 

A localização do núcleo urbano configurado pela Igreja e a consequente 

configuração da praça lindeira centralizam a estrutura de uma malha viária que, 

adaptando-se às condições do terreno irregular e valendo-se do fato de que neste 

sítio o relevo encontra-se mais plano, buscou a ortogonalidade (esboçando por isso 

uma característica de fato urbana, em contraposição às demais áreas da freguesia, 

lineares e rurais). 

A partir deste núcleo, tanto na direção norte quanto sul, a principal via que 

percorre o núcleo inventariado, paralela à orla, é a Rodovia Baldicero Filomeno, 

sendo a única via de acesso na maior parte do trecho, com ocupação ao longo de 

suas laterais. Na área junto a Praça Hermínio Silva e a Igreja Nossa Senhora da 

Lapa, as vias que circundam a Praça, a Rua João José D’Avila, paralela a Rodovia, e 

outras quatro vias transversais configuram as únicas quadras do núcleo. Essas 

quadras totalizam apenas quatro, e são caracterizadas pelo formato regular e 

dimensões que variam entre 140X65 metros e 40x45 metros aproximadamente. 

Cabe mencionar a presença do Cemitério ao lado e nos fundos da referida Igreja, o 

qual já cresceu para o lote vizinho, ao norte, ocupando uma área significativa na 

base do morro. 
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Quanto às áreas vegetadas destaca-se que as encostas dos morros 

encontram-se bastante preservadas, cobertas por vegetação, sem o avanço da 

ocupação urbana, até mesmo nas áreas onde o declive do relevo chega à beira 

mar. Pequenas áreas verdes também são encontradas entre as edificações, em 

lotes e trechos desocupados. Há, ainda, uma praça definida ao longo da orla, na 

Rodovia Baldicero Filomeno, no trecho em frente ao casario preservado, a qual 

conta com equipamentos urbanos entremeados por árvores que criam espaços de 

estar e sombra, configurando um interessante espaço público de transição entre a 

ocupação urbana e a orla marítima. 

Quanto ao parcelamento do solo e à forma de implantação das edificações 

percebe-se uma distinção clara entre o trecho do núcleo urbano, e as áreas rurais 

que se estendem no território tanto para norte quanto para sul do núcleo. No caso 

do parcelamento do solo, percebe-se, que ao longo da Rodovia Baldicero Filomeno 

a divisão de lotes ocorre perpendicularmente a esta, em sua maioria com lotes 

quadriláteros e com testadas de dimensão média de 12 metros junto à via; porém 

com variações significativas principalmente nos lotes que ocupam as áreas entre a 

Rodovia e a beira mar, locais onde a ocupação de um único lote que se estende da 

Rodovia até a praia dá lugar a pequenas servidões informais que acessam de três a 

quatro lotes. Na área do núcleo urbano os lotes se organizam em quadras 

definidas, enquanto nas áreas historicamente rurais estes apresentam maiores 

variações de dimensão, em alguns casos, avançando sobre a encosta.  

Já em relação à ocupação das edificações no lote distinguem-se duas 

diferentes formas: o casario luso-brasileiro, localizado no núcleo urbano, que está 

implantado de forma geminada, alinhado pelo passeio público, ocupando toda 

testada frontal do lote; sendo que alguns poucos imóveis desta época possuem 

pátios laterais ou estão mais recuados no lote. E as construções localizadas nas 

áreas originalmente rurais, que se implantam em porções de terras loteadas ou 

desmembradas, mais recentes, edificações estas que estão implantadas de forma 

isolada no lote com recuos frontais e laterais, variando a dimensão dos lotes.  

No núcleo histórico as edificações possuem de um a dois pavimentos, sendo 

predominantemente residenciais, alguns comércios locais, restaurantes ou ranchos 

de pesca, construções mais simples, geralmente em madeira. Tratando-se do 
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“grão28” das edificações, esse varia entre as ocupações residenciais mais recentes, 

porém sem nenhuma volumetria significativa. 

Em função da morfologia de ocupação, pode-se perceber uma unidade na 

composição do espaço urbano, principalmente no núcleo central, uma vez que 

mesmo as novas edificações não se contrapõem ao contexto do conjunto histórico. 

 

4.2.3 – Análise da Proteção Existente 

 

Em nível federal, desde 2002 há tombamento isolado da Casa Rural da 

Costeira do Ribeirão, que engloba a casa e o engenho localizados na Rodovia 

Baldicero Filomeno, 11.789. 

Em nível estadual, a Fundação Catarinense de Cultura – FCC promoveu o 

tombamento da Igreja de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão, juntamente com o 

cemitério anexo e Praça, bens localizados no Ribeirão da Ilha, por meio do Decreto 

nº 2.998, de 25 de junho de 1998, apresentado a seguir, na íntegra: 

DECRETO N° 2.998, de 25 de junho de 1998. 

Homologa tombamento de imóveis. 

  

            O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso III do art. 71 da 

Constituição do Estado, de acordo com o disposto na Lei n° 5.846, 
de 22 de dezembro de 1980, alterada pela Lei n° 9.342, de 14 de 
dezembro de 1993, e tendo em vista o que consta do Processo da 
Fundação Catarinense de Cultura, protocolado sob n° 0373, em 12 
de julho de 1994, 

 DECRETA: 

 Art. 1° Fica homologado o tombamento, nos termos do art. 4° da 
Lei n° 5.846, de 22 de dezembro de 1980, alterada pela Lei 
n° 9.342, de 14 de dezembro de 1993, das edificações religiosas, no 
município de Florianópolis, constituídas pelos seguintes bens: 

 I - Igreja Nossa Senhora das Necessidades, localizada à Rua Cônego 
Serpa, s/n° - praça Getúlio Vargas, Santo Antônio de Lisboa; 

II - Igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada à praça Santos 
Dumont, 94 - Lagoa da Conceição; 

III - Igreja Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão, localizada à rua 
Marcelino Dutra, s/n°- praça Herminio Silva, Ribeirão da Ilha; 

                                                
28 O termo “grão” é uma expressão de análise morfológica urbana que representam a projeção da edificação no lote 
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IV - Igreja de São Francisco de Paula, localizada à rodovia Tertuliano 
Brito Xavier, s/n° - Canasvieiras; 

V - Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, 
localizada à rua Deodoro, 135 - Centro; 

VI - Capela de São João Batista do Rio Vermelho, localizada na 
rodovia João Gualberto Soares (SC406), 6.847 - praça Clara E. 
Abreu Soares, Rio Vermelho; 

VII - Capela do Menino Deus, localizada à rua Menino Deus, s./n° - 
Hospital de Caridade; 

VII - Igreja Nossa Senhora do Desterro - Catedral Metropolitana, 
localizada à praça XV de Novembro, s/n° -Centro. 

 Parágrafo único. As áreas protegidas pelo presente Decreto 
constituem-se dos terrenos que contém a edificação religiosa, o 
cemitério anexo e a praça fronteira ao adro da igreja, quando 
houver. 

 Art 2° Considera-se como entorno da área protegida, para os efeitos 
do art. 16 da referida Lei, a faixa contida nos 100 metros tomados 
de cada uma das extremidades do bem. 

 Art. 3° Os imóveis serão inscritos no Livro do Tombo Histórico da 
Fundação Catarinense de Cultura 

 Art. 4°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Florianópolis, 25 de junho de 1998. 

PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA 

 

Em nível municipal, em 2014 foi promovido o tombamento de bens 

localizados no Ribeirão da Ilha, por meio do Decreto Municipal nº 12.853, de 20 de 

março de 2014, publicado em 01 de abril de 2014, edição nº1186, página 1 do 

Diário Oficial do Município de Florianópolis, abaixo transcrito: 

DECRETO N. 12.853, de 20 de março de 2014. 

TOMBA COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E NATURAL DO 
MUNICÍPIO, O CONJUNTO HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO E 
CLASSIFICA OS IMÓVEIS INSERIDOS NA POLIGONAL RESULTANTE, 
LOCALIZADOS NO RIBEIRÃO DA ILHA, NOS TERMOS DA LEI 
MUNICIPAL N. 1.202/74, LEI MUNICIPAL N. 6.486/04, LEI 
COMPLEMENTAR N. 154/05 E LEI MUNICIPAL N.2.193/85.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e com base na 
Lei Municipal n. 1.202, de 1974, Considerando o artigo 216 da 
Constituição Federal, relativo à necessidade de proteção do 
patrimônio cultural brasileiro pelo Poder Público, Considerando ser 
dever do poder público municipal colocar sob sua guarda os bens 
considerados de valor histórico, artístico e arquitetônico existentes no 
Município, Considerando a necessidade de enquadrar os imóveis 

inseridos na APC–1 do Ribeirão da Ilha em três categorias, a saber: 
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P1, P2 e P3, conforme especifica o artigo 105 do Plano Diretor dos 
Balneários da Ilha de Santa Catarina (Lei Municipal 2.193, de 1985), 
Considerando a importância da preservação de edifícios históricos 
para a memória do Município, Considerando que o resgate da 
memória construída deve também contemplar marcos históricos do 

interior da Ilha de Santa Catarina, no caso, a antiga freguesia do 
Ribeirão da Ilha, Considerando que as edificações apresentam 
tipologia arquitetônica predominantemente do período colonial luso 
brasileiro e que a malha urbana mantém as determinações da 
Provisão Régia de 1747, Considerando a necessidade de proteger os 
marcos referenciais na paisagem e a visibilidade do patrimônio 
protegido, Considerando o artigo 146 da Lei Municipal n. 2.193/85 

que condiciona a concessão de licença para demolição de edificações 
construídas há mais de 30 anos à anuência prévia do SEPHAN, 
Considerando o artigo 105 da Lei Municipal 2.193/85, que faculta a 
classificação de prédios nas categorias P1, P2 e P3 em toda a área de 
abrangência do Plano Diretor, Considerando as justificativas para 
tombamento e classificação, elaboradas pelo SEPHAN, anexadas ao 
processo, endossadas pela COTESPHAN, em reunião ocorrida a 13 de 

junho de 2013, D E C R E T A: Art. 1º Fica tombado, nos termos da 
Lei n. 1.202, de 1974, como Patrimônio Histórico, Artístico e Natural 
do Município, o conjunto histórico e paisagístico, localizado na antiga 
freguesia do Ribeirão da Ilha e demarcadas como poligonais no mapa 
anexo e parte integrante do presente Decreto. Parágrafo único: 
Fazem parte do tombamento os imóveis, os elementos urbanos e de 
infraestrutura, espaços abertos e acervo natural. Art. 2º As 
edificações inseridas na poligonal ficam enquadradas nas categorias 

P1, P2 e P3 respectivamente, de acordo com o Anexo I - Tabela das 
Categorias de Preservação, parte integrante do presente Decreto. 
Parágrafo único: Os condicionantes detalhados na tabela deverão ser 
observados, constituindo-se em elementos integrantes da proteção 
do bem. Art. 3º - As Categorias de Preservação de que trata o artigo 
anterior tem as seguintes definições: I - P-1 - Imóvel a ser 
totalmente conservado, ou restaurado, tanto interna como 

externamente pelo excepcional valor Histórico, Arquitetônico, Artístico 
ou Cultural de toda a unidade. II - P-2 - Imóvel partícipe de conjunto 
arquitetônico, cujo interesse histórico está em ser parte desse 
conjunto, devendo seu exterior ser totalmente conservado ou 
restaurado, mas podendo haver remanejamento interno, desde que 
sua volumetria e acabamento externos não sejam afetados, de forma 
a manter-se intacta a possibilidade de aquilatar-se o perfil histórico 

urbano e sejam mantidos aqueles elementos internos de valor 
histórico e / ou arquitetônico; III - P-3 – Imóveis próximo à 
edificação ou a conjunto arquitetônico de interesse histórico, podendo 
ser demolido ou readequado, mas ficando a reedificação ou edificação 
sujeita a restrições capazes de impedir que a nova construção ou 
utilização descaracterize as articulações entre as relações espaciais e 
visuais ali envolvidas. Art.4º As unidades classificadas como P3 não 
poderão ter altura superior aos prédios históricos vizinhos, sem pilotis 

ou ático. Parágrafo único. A implantação destas unidades P3 deverá 
obedecer ao recuo mínimo de 4,00m. (quatro metros) com 
ajardinamento frontal. Art. 5º Fazem parte das Categorias de 
Preservação, os Marcos Referenciais de Paisagem Histórico-Cultural, 
que são elementos construídos ou naturais marcantes na paisagem, 
ou de significado simbólico que devem ser preservados em sua 
integridade física e terem garantida sua visibilidade. § 1º A 
visibilidade dos marcos referenciais histórico-culturais inseridos na 



 

P á g i n a  |  7 5   

 

paisagem urbana do Município deverá ser preservada, não sendo 
autorizadas construções que reduzam ou impeçam sua apreensão 
visual, conforme o artigo 19 da Lei Municipal 1202/74. § 2º - Os 
Marcos Referenciais de Paisagem Histórico Cultural estão 
descriminados no Anexo I - Tabela das Categorias de Preservação e 

Anexo II - Mapa de Tombamento. Art. 6º Fazem parte do presente 
Decreto, o Anexo I – Tabela das Categorias de Preservação e 
Enquadramento de Classificação, segundo a Lei Municipal 2193/85 e 
o mapa do Anexo II – Mapa de Tombamento e Categorias de 
Preservação, relativos a freguesia do Ribeirão da Ilha Parágrafo 
único. Este Decreto vem acompanhado de Exposição de Motivos, 
Justificativas e Inventário Fotográfico. Art. 7° A Área Tombada deverá  

observar os dispositivos do Plano Diretor dos Balneários, Lei Municipal 
n. 2.193, de 1985, quanto à APC-1, no que não estiver especificado 
neste Decreto. Parágrafo único. As especificidades não contempladas 
deverão ser deliberadas caso a caso pelo SEPHAN. Art. 8° Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, aos 
20 de março de 2014. CESAR SOUZA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 
JULIO CESAR MARCELLINO JR. PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

e.e ERON GIORDANI SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL 
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4.2.4 – Núcleo Histórico do Ribeirão 
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1: Vista Geral da Freguesia do Ribeirão da Ilha. Ênfase na implantação da Igreja Nossa Senhora da 
Lapa. 

  

1: Igreja Nossa Senhora da Lapa e Império do 
Divino - Praça da Igreja do Ribeirão da Ilha. 
Proprietário Mitra Diocesana de Florianópolis. 
(Lote 73.13.025.0694) 

1: Igreja Nossa Senhora da Lapa vista desde o 
cemitério - Praça da Igreja do Ribeirão da Ilha. 
Proprietário Mitra Diocesana de Florianópolis. 
(Lote 73.13.025.0694) 

  

2: Cemitério da Igreja Nossa Senhora da Lapa. 
Vista de oeste a leste. Proprietário Mitra 
Diocesana de Florianópolis. (Lote 73.13.025.0694) 

2: Cemitério da Igreja Nossa Senhora da Lapa. 
Vista de leste a oeste. Proprietário Mitra 
Diocesana de Florianópolis. (Lote 73.13.025.0694) 
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3: Império do Divino - Praça da Igreja do Ribeirão 
da Ilha. Proprietário Mitra Diocesana de 
Florianópolis. (Lote 73.13.025.0694) 

4: Praça da Igreja do Ribeirão da Ilha. Vista de 
oeste a leste. 

  

4: Praça da Igreja do Ribeirão da Ilha. Vista de 
leste a oeste. 

5: Casa Fraga) - Rua Alberto Cavalheiro, 286. 
Proprietário Nelson Fraga. (Lote 73.13.025.0622) 

  

6: Bar e Restaurante Muqueca da Ilha - Rodovia 
Baldicero Filomeno, 7487. Proprietário Fábio 
Euclydes da Silva. (Lote 72.24.089.0353) 

7: Casa nº 7495 - Rodovia Baldicero Filomeno, 
7495. Proprietário Josué Silva. (Lote 
72.24.089.0347) 
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8: Vista Geral da Rodovia Baldicero Filomeno (de 
norte a sul) 

9: Casa nº 7561 - Rodovia Baldicero Filomeno, 
7561. Proprietário Zelma Xavier Barcelos. (Lote 
72.36.081.0285) 

  

10: Casa Silva - Rodovia Baldicero Filomeno, 
6846. Proprietário Alzira Odilha da Silva. (Lote 
73.010.46.0695) 

11: Casa nº 7605 - Rodovia Baldicero Filomeno, 
7605. Proprietário Darci Antunes da Cruz. (Lote 
72.36.081.0272) 

  

12: Exemplar de edificação térrea geminada, 
nº7286 - Rodovia Baldicero Filomeno, 7286. 
Proprietário Ruth Fenner. (Lote 72.24.086.0072) 

13: Vista Geral da Rodovia Baldicero Filomeno (de 
norte a sul) 
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14: Casa Haeidemreich - Rodovia Baldicero 
Filomeno, 7205. Proprietário Cidi Haeidemreich. 
(Lote 73.13.025.0894) 

15: Vista Geral da Rodovia Baldicero Filomeno (de 
sul a norte) 

  

16: Casa Cavalheiro - Rodovia Baldicero 
Filomeno, 7316. Proprietário José Roberto 
Cavalheiro. (Lote 72.24.086.0127) 

17 e 18: Casa nº 7555 (direita) - Rodovia 
Baldicero Filomeno, 7555. Proprietário (Não 
consta). (Lote 72.36.081.0061) e Casa nº 7541 
(esquerda) - Rodovia Baldicero Filomeno, 7541. 
Proprietário (Não consta). (Lote 72.24.089.0296). 

  

19: Vista Geral Vista Geral da Rodovia Baldicero 
Filomeno (de norte a sul). 

20: Ecomuseu - Rodovia Baldicero Filomeno, 
10100. Nereu do Vale Pereira. (Lote 
73.49.012.0015). 
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21: Vista da Rua Paulo Pedro Heidenreich em 
direção à Rodovia Baldicero Filomeno. 

22: Edificação térrea isolada com platibanda, 
nº7340 - Rodovia Baldicero Filomeno, 7340. 
Proprietário Luis Carlos Ferreira (Lote 
72.24.077.0046). 

  

23: Edificação térrea isolada, nº7420 - Rodovia 
Baldicero Filomeno, 7420. Proprietário João José 
D’Ávila (Lote 72.24.077.0096). 

24: Casa nº 7640 - Rodovia Baldicero Filomeno, 
7640. Proprietário Wilma Wilke Antunes da Cruz. 
(Lote 72.24.077.0218). 

  

25: Exemplares de edificações térreas geminadas, 
nº7858 e nº7850 - Rua Baldicero Filomeno, 7858 
e 7850. Proprietário Alice Eulalia Ferreira. (Lote 
72.36.074.0138). 

26: Casa nº 7740 - Rodovia Baldicero Filomeno, 
7740. Proprietário Manoel Vicente da Silva. (Lote 
72.36.074.0018). 
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27: Casa Porfírio - Rodovia Baldicero Filomeno, 
7677. Proprietário Porfírio Apolinário Junior. (Lote 
73.25.001.0025). 

28: Casa Neura  - Rua Alberto Cavalheiro, s/n. 
Proprietário José Carlos Neura. (Lote 
72.24.089.0190). 

 

4.2.5 – Valores a preservar 

 

A Freguesia do Ribeirão da Ilha, conforme anteriormente caracterizada 

urbanística, morfológica e historicamente, possui um núcleo denso de 

remanescentes arquitetônicos representativos da colonização lusa, muitos ainda 

íntegros, preservados e em bom estado de conservação. Sua importância histórica 

no contexto da ocupação açoriana, a implantação urbana linear e ao longo da costa, 

as tradições, os festejos, a memória e os valores paisagísticos a este espaço 

agregados, demonstram a relevância da Freguesia no contexto da implantação, 

consolidação e desenvolvimento de parte do território catarinense, colonizado por 

portugueses, essencialmente açorianos. 

Atualmente, o Ribeirão da Ilha é bairro consolidado, ocupado 

predominantemente por nativos (manezinhos/ilhéus), muitos destes ainda se 

ocupam da pesca tradicional, e é rota gastronômica movimentada de culinária típica 

ilhoa. 

A preservação desta porção peculiar do território e seus valores culturais, 

preservando os remanescentes arquitetônicos relevantes, a configuração urbana e 

os valores paisagísticos, os festejos, a memória, é primordial. Para isso, é 

importante que se mantenham os gabaritos e volumetrias arquitetônicas 

existentes, as cores típicas das edificações de caráter luso-brasileiro, as formas de 

implantação das edificações nos lotes, da relação de proximidade com o mar e da 
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paisagem verdejante ao fundo. Assim, neste contexto particular, sugere-se a 

proteção do núcleo tradicional, delimitado por uma poligonal e circundado por um 

entorno que funcionará como zona de amortização, a ser inscrito nos livros do 

tombo histórico e paisagístico. 

4.2.6 - Descrição da Poligonal de Tombamento  

 

A área de Tombamento do Núcleo Histórico do Ribeirão está delimitada por 

uma poligonal que une oito pontos georreferenciados, tendo por base de dados o 

Geoprocessamento Corporativo da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ela tem 

início no Ponto T1, de coordenadas 27°43’13.99”S | 48º33’48.64”O, que está 
situado no cruzamento entre o eixo da  Rodovia Baldicero Filomeno e o alinhamento 

da divisa entre os lotes nº 72.36.074.0018 (este incluído) e 72.36.074.0071 (este 

excluído). A partir deste, segue em sentido anti-horário e sul pelo eixo da Rua em 
questão até encontrar o prolongamento imaginário da linha divisória entre os lotes 

nº 72.36.095.0530 (este incluído) e 72.36.095.0424 (este excluído), onde se define 

Ponto T2, de coordenadas 27°43’18.19”S | 48º33’48.05”O. Assumindo, então, 
direção nordeste pela divisa recém citada, o traçado alcança a curva de nível nº 20, 

onde está Ponto T3, de coordenadas 27°43’17.73”S | 48º33’46.19”O. A poligonal 

segue junto com a curva em sentido norte até encontrar a divisa entre os lotes nº 

73.13.025.0937 (este excluído) e 73.13.025.0894 (este incluído), formando assim 
o Ponto T4, de coordenadas 27°42’58.00”S | 48º33’39.37”O. Segue então pela 

divisa citada em sentido oeste até encontrar o eixo da Rua Baldicero Filomeno, 

onde se tem o Ponto T5, de coordenadas 27°42’57.35”S | 48º33’44.27”O, a partir 
do qual a poligonal assume sentido sudoeste, seguindo pelo eixo da Rua Baldicero 

Filomeno até encontrar o cruzamento com o prolongamento imaginário da linha 

divisória entre os lotes nº 73.13.020.0301 (este excluído) e 73.13.020.0302 (este 
incluído), onde se tem o Ponto T6,  de coordenadas 27°42’58.34”S | 

48º33’45.07”O. Deste ponto, o traçado assume sentido noroeste, seguindo pela 

divisa citada e adentrando 50 metros no mar, definindo o Ponto T7, de 

coordenadas 27º42’56.91”S | 48º33’47.36”O. A poligonal segue margeando a costa 
paralelamente, sempre mantendo a distancia de 50 metros desta, em sentido sul 

até a projeção imaginária do alinhamento da divisa entre os lotes nº (este incluído) 

e 72.36.074.0071 (este excluído), onde está o Ponto T8, de coordenadas 
27º43’12.37”S | 48º33’52.39”O. Deste então, o traçado segue pelo alinhamento 

lateral do lote nº 72.36.074.0018 em sentido oeste até encontrar o Ponto T1, 

fechando assim a Poligonal de Tombamento. 

4.2.7 – Descrição da Poligonal de Entorno 

 

A área de Entorno do Núcleo Histórico do Ribeirão está delimitada por uma 

poligonal que une seis pontos georreferenciados, tendo por base de dados o 

Geoprocessamento Corporativo da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ela tem 
início no cruzamento entre os eixos da Rodovia Baldicero Filomeno e o 

prolongamento imaginário da linha divisória entre os lotes nº 73.01.066.0083 (este 

excluído) e 73.02.066.0053 (este incluído), definindo o Ponto E1, de coordenadas 
27º42’47.12”S | 48º33’38.68” O.  A partir deste ponto, o traçado segue pelo eixo 

da Rua em questão em sentido anti-horário e sudoeste até encontrar, 

perpendicularmente, o prolongamento imaginário da linha de divisa entre os lotes 
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nº 73.01.046.0668 (este excluído) e 73.01.046.0695 (este incluído), definindo o 

Ponto E2, de coordenadas 27º42’48.77”S | 48º33’39.74”O. A poligonal segue 

então pelo alinhamento dos lotes mencionados, em sentido noroeste, adentrando 

50 metros no mar, onde se encontra o Ponto E3, de coordenadas 27º42’47.92”S| 
48º33’42.20”O. Desde este ponto, o traçado segue paralelo à costa em sentido sul, 

mantendo distância constante de 50 metros e passando pelo Ponto T7 e T8 da 

Poligonal de Tombamento até atingir o prolongamento imaginário da linha de divisa 
entre os lotes nº 72.36.074.0227 (este incluído) e 72.36.074.0244 (este excluído), 

onde está o Ponto E4, de coordenadas 27º43’21.37”S | 48º33’49.15”O. A partir de 

então, a poligonal assume sentido nordeste no alinhamento da divisa entre os lotes 
citados até encontrar o eixo da Rodovia Baldicero Filomeno. Neste momento, há 

uma mudança de direção para sentido leste, seguindo o eixo da Servidão Altamiro 

Manoel Tristão até o seu fim e continuando pelo eixo da via por uma linha de 

prolongamento imaginária, até encontrar a curva de nível nº 40, definindo Ponto 
E5, de coordenadas 27º43’16.82”S | 48º33’36.06”O. Desde este ponto, a poligonal 

segue pela curva nº 50 em sentido norte, até encontrar o prolongamento 

imaginário da linha de divisa entre os lotes nº 73.01.066.0083 (este excluído) e 
73.01.066.0053 (este incluído), configurando o Ponto E6, de coordenadas 

27º43’5.96”S | 48º33’34.82”O. O traçado assume, então sentido noroeste, indo por 

uma linha imaginária de prolongamento da divisa dos lotes nº 73.01.066.0083 
(este excluído) e 73.01.066.0053 (este incluído), até encontrar o Ponto E1, 

fechando a poligonal. 
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4.3. Lagoa da Conceição 

Hoje tô triste pescador 
Perdi o amigo Chicão 

Morreu de cansaço dos barcos 
Lá na barra da lagoa 
Lagoa da Conceição 
Lagoa da Conceição 

(Canção: Barra da Lagoa 
 – Grupo Engenho) 

 
 

 
A antiga Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, atualmente 

distrito da Lagoa, mais conhecida como Lagoa da Conceição, ocupa uma área 

de55,28 Km2 e dista aproximadamente 20 km do distrito sede. É constituída pelas 

seguintes localidades: Costa da Lagoa, Praia e Parque da Galheta, Praia da 

Joaquina, Lagoa da Conceição, Canto da Lagoa, Retiro da Lagoa, Praia Mole e Porto 

da Lagoa. A sua população está em torno de 14 mil habitantes (PMF, 2009). 

Na região correspondente ao atual distrito da Lagoa estava localizada uma 

das Sesmarias de Francisco Dias Velho, o fundador da póvoa de Nossa Senhora do 

Desterro. Neste período a localidade não apresentou crescimento considerável, 

sendo que: 

O povoamento intensivo de Lagoa aconteceu ao partir de março de 
1748 quando ali se instalava o primeiro grupo de imigrantes 
açorianos, acompanhado pelo mesmo Governador Brigadeiro Silva 
Paes, como se faz menção na notícia dos dois padres jesuítas que 
então chegavam à Vila de Desterro (SIMPOZIO, 2009). 

Por Provisão Régia de 17 de junho de 1750, a localidade passa a ser uma 

freguesia e é consagrada à Nossa Senhora da Conceição (SOUZA, 1992, p.39). 

Seguindo o sistema estabelecido pelas normas de colonização portuguesa “[...] logo 

se construiu, já sob o Governo de Manoel Escudeiro de Sousa (1749-1753) uma 

primeira precária igreja, de pau à pique, para ser sem demora erigida em Matriz de 

freguesia” (SIMPOZIO, 2009).  

A igreja localizava-se em um local de destaque na paisagem, no sopé do 

morro, e também servia como polo organizador da vila. A construção da igreja de 

Nossa Senhora da Conceição foi concluída por volta de 1780, sendo uma “[...] 
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pequena capela, de pedra e cal, a qual ainda subsiste, mas apenas como capela 

mor, de um corpo maior, que no futuro o governo construiu em frente. As 

pequenas torres laterais são mais recentes” (SIMPOZIO, 2009).  

Foi a partir da igreja que os caminhos foram sendo desenhados, nos quais se 

estabeleceram as residências e os demais espaços urbanos. Casas, engenhos e 

sede das propriedades agrícolas estabeleceram-se nas áreas mais altas da região, 

enquanto nas margens da Lagoa localizavam-se os ranchos de pesca. O autor 

Virgílio Várzea (1984) nascido em 1865 descreve a paisagem da Lagoa, a partir do 

morro que dá acesso à localidade: 

Entra-se a descer o morro, por onde a estrada coleia num leito de 
barro vermelho, pedregoso e cortado de córregos murmurantes e 
cristalinos até quase ao fim da encosta, onde assenta a sede da 
freguesia, composta de um grande largo glamoroso ao fundo do qual 
está a pequena igreja consagrada a Nossa Senhora da Conceição, 
com o seu adro amplo e bem calçado, a cuja frente se ergue o alto 
cruzeiro de madeira pintado de negro. Acham-se alinhadas em volta 
as principais casas do povoado, algumas envidraçadas e 
assobradadas, todas em geral caiadas e de um só pavimento, vastas 
e bem edificadas como obras antigas, que são, e onde habitam os 

mais abastados agricultores do lugar (VÁRZEA, 1984, p. 92-93). 

A divisão das terras correspondeu, durante muitos anos, ao delineamento da 

paisagem colonial da Lagoa. Os caminhos dispostos ao longo das margens da Lagoa 

ou dos morros distribuíam terrenos compridos e perpendiculares a estes. Esta 

estruturação era reforçada pelas barreiras físicas que limitavam os terrenos e os 

próprios caminhos.  

A freguesia tinha como limites: ao norte a freguesia de Nossa Senhora das 

Necessidades, a oeste a freguesia de Nossa Senhora do Desterro e a leste, com o 

mar. Da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa desmembra-se a de 

São João Baptista do Rio Vermelho, em 1834 (PIAZZA, 1988). 

A ocupação desta região pelos açorianos deixou marcas que dão 

singularidade às características deste povoamento. Desde a arquitetura (sobrados, 

casarões, engenhos) até a forma de ocupação da terra, hoje demonstram parte do 

processo de estruturação da antiga freguesia e atual distrito. A imagem abaixo, da 

década de 1940, ainda evidencia um distrito com características de ocupação rurais 

e diferentemente de hoje, com poucas construções em sua paisagem: 
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Figura 22 - Lagoa da Conceição na década de 1940 
Fonte: Acervo particular de Marcelo Cabral Vaz, [s. d.] 

 

A antiga freguesia da Lagoa tinha sua economia pautada nas atividades 

rurais e pesqueiras, além de contar com um bom número de engenhos de farinha e 

cachaça. Essas atividades se mantiveram até meados do século XX, quando 

começaram a ser substituídas por atividades comerciais e, posteriormente, por 

serviços voltados ao turismo. Em função de suas características geográficas mais 

marcantes, a presença da grande lagoa e a proximidade com o mar, a pesca 

sempre representou uma atividade importante para a região. Além da pesca, 

também eram realizadas atividades relacionadas com a construção naval e 

fabricação de instrumentos de pesca (VAZ, 2008). 

O trabalho da pesca era feito coletivamente com as redes de captura 

(arrastões) ou individualmente na pesca do camarão com o uso de ‘puçá’29 e de 

peixes com a ‘tarrafa’. De acordo com Virgílio Várzea (1984) o peixe mais 

abundante na região era a corvina, que poderia servir para a exportação por se 

conservar por mais tempo do que a tainha e a enchova.  

A realização das atividades era dividida entre homens e mulheres. Enquanto 

os homens dedicavam-se à pescaria, as mulheres extraíam moluscos e crustáceos 

necessários à alimentação da família (VAZ, 2008). Ainda sobre a divisão de 

trabalho entre homens e mulheres,  

À pesca, atividade masculina inscrita em um contexto público, 
contrapunha-se a renda, tecida pelas mulheres em círculos restritos. 
Desse modo, tanto o aprendizado quanto a confecção da renda 
consistiam, naquela época, em atividades desenvolvidas no âmbito 
doméstico (ZANELLA; BALBINOT; PEREIRA, 2000, p. 238). 

Cabe destacar que a relação com o mar até a segunda metade do século XX, 

como nos demais balneários era, em grande medida, bastante diferente que os 

atuais. A pesquisa de Sérgio Luiz Ferreira sobre os banhos de mar em Florianópolis 

                                                
29Instrumento usado com a finalidade de embarcar o peixe, normalmente confeccionado com madeira ou alumínio. Seu corpo é 
constituído de um cabo de tamanho variável e um aro na extremidade, onde se prende uma rede cônica.  
  



 

P á g i n a  |  8 9   

 

aponta tais diferenças. Na citação a seguir é possível perceber que as atividades 

aquáticas tinham como foco as atividades de trabalho e de transporte: 

Praia sempre existiu, é obvio, mas há menos de um século era 
encarada de outra forma. O mar era lugar de serviço: pesca, 
extração e meio de comunicação. As estradas eram raras e 
intrafegáveis. As casas eram viradas para o mar. Pelo mar se 
chegava e se partia, no mar se vivia e se morria. A opção pelo 
transporte rodoviário reduziu a importância do mar como meio de 
comunicação. As casas voltaram suas fachadas para as estradas 
(FERREIRA, 1994, p.5). 

Os ranchos, que se localizavam sempre às margens da Lagoa ou do mar, 

eram espaços utilizados para as atividades relacionadas à pesca. A distância entre 

esses ranchos e as residências acabou por delinear as primeiras trilhas em direção 

à praia. Eram também locais de encontro da população pesqueira (VAZ, 2008). 

 

Figura 23 - Pescadores consertando as redes de pesca em 
praia da Ilha de Santa Catarina  

Fonte: Acervo Casa da Memória [s. d, s. l] 

 

As atividades pesqueiras e todas as suas ramificações são cada vez mais 

raras na região, os ranchos quase não fazem mais parte da paisagem. Com o 

crescimento urbano esta atividade tende ao fim, sendo que algumas atividades, 

ligadas principalmente ao turismo, já dificultam o trabalho dos pescadores, tais 

como o uso de embarcações a motor e o esgoto lançado diretamente na lagoa, 

dentre outras.  

A abertura permanente do canal da Barra da Lagoa com a construção dos 

molhes que foi realizada entre 1982 e 1984 (PEREIRA, 2004) alterou de forma 

significativa a localidade. De acordo com o pesquisador Marcelo Cabral Vaz tal ação 

alterou parcialmente seu sistema biótico, que passou a receber maior quantidade 
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de água salgada. Antes da abertura do canal da laguna, o regime de suas águas era 

sazonal e dependia da maré e das chuvas (VAZ, 2008). Devendo-se ainda destacar 

que: 

O canal da Lagoa da Conceição é o elemento forte na paisagem da 
Barra, graças a ele, a ocupação humana foi iniciada, porque a sua 
chegada ao mar quebrava as grandes ondas do mar aberto, e 
também, porque permitia a comunicação fluvial das águas internas 
com o mar. Esta ligação com o mar determina que a "lagoa" é, na 
verdade, uma laguna. Após o canal, a restinga ocupava a região 
entre a Lagoa e as dunas antes do mar e a separa do distrito de Rio 

Vermelho ao norte (CLARAMUNT, 2008, p. 70).  

 

Figura 24 - Construção do Canal da Barra da Lagoa 
Fonte: Acervo Casa da Memória, [s. d.] 

 

Também a agricultura foi uma atividade importante na região. No início do 

século XX, de acordo com informações coletadas por Vaz (2008), na região eram 

cultivados café, uva, algodão, cana-de-açúcar, alho, cebola, amendoim, gengibre, 

milho, mandioca, feijão. Também havia a produção de aguardente, açúcar, melado, 

tecidos e rendas, sendo que a freguesia era o principal produtor de cana-de-açúcar 

da Ilha de Santa Catarina. Virgílio Várzea descreve essa paisagem agrícola: 

Daí para baixo, pelos vários caminhos e atalhos das colinas e da 
planura, onde jaz a lagoa espraiando-se a 12 quilômetros de 
extensão entre montículos e grandes tabuleiros ou Coroas marginais 
– desdobram-se as demais habitações e os engenhos, em meio aos 
terrenos quadriculados pelas roças de mandioca, de milho, cana, 

feijão e amendoim, semelhando um enorme tabuleiro de xadrez 
(VÁRZEA, 1984, p. 93). 

Os engenhos de farinha e cana eram elementos marcantes na paisagem da 

região, tal como em outras freguesias. Eles eram geralmente de propriedade de 

colonos mais abastados, dado o capital necessário para a construção e 
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manutenção, assim sendo, estavam geralmente atrelados a consideráveis casarões. 

O comércio desses produtos era geralmente realizado pelas poucas vendas e 

armazéns, que também dispunham de gêneros não produzidos na região, tais como 

sal, querosene, fósforo, dentre outros. 

A transformação da sociedade e da paisagem da Lagoa ocorre em um curto 

espaço de tempo, mais precisamente nas últimas décadas do século XX. Até 

meados deste século, a localidade mantinha as mesmas feições da freguesia 

fundada pelos açorianos, embora já contasse com população bastante significativa. 

Sobre tais mudanças o pesquisador Marcelo Cabral Vaz relata: 

[...] em 1980 essa localidade tinha apenas 7.897 habitantes fixos. Já 
em 1991 aumentou para 14.784, atingindo 19.316 residentes em 
1996. O censo de 2000 estimou 23.929 habitantes para a localidade. 
Este crescimento revela a ampliação de sua área urbana, a partir de 
1991, com a inclusão de outras localidades como a Barra da Lagoa 
(atualmente outro distrito), Canto da Lagoa e Praia Mole (VAZ, 2008, 
p. 74). 

De acordo com Vaz (2008, p. 84), as principais transformações da paisagem 

e dos hábitos do lugar ocorreram, em grande medida, em função das melhorias 

feitas ao acesso à Lagoa. Até 1940 o acesso principal era feito por um caminho de 

barro que cruzava o morro. 

Até meados de 1960 a luz elétrica ainda não havia chegado à localidade, o 

que de certa maneira desestimulava uma maior ocupação da área (VAZ, 2008, 

p.49). O transporte desses produtos para o “centro” da cidade era difícil, realizado 

geralmente a pé ou por carroças ou cavalos (VEIGA, 2004). 
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Figura 25 - Instalação dos postes de iluminação pública na Lagoa 
Fonte: Acervo Casa da Memória, [s. d.] 

 

A pesquisadora Eliane Veras da Veiga (2004) relata que nas primeiras 

décadas do século XX, os moradores da Lagoa da Conceição que se dirigiam ao 

centro da cidade (distrito sede) tinham que se deslocar até a Trindade a pé ou a 

cavalo. Dali, percorriam a distância até a Agronômica e, quem podia pagar, tomava 

o bonde na Estação Agronômica em direção ao centro. As visitas ao centro além 

dos objetivos comerciais (compra e venda de produtos) ocorriam também para a 

realização de consultas médicas, passear ou saber das novidades, única forma das 

notícias chegarem até o dito ‘interior’ da Ilha. 

A partir de 1970, com a criação de novas ruas e a consolidação e 

melhoramento da estrada do morro que liga a região com os demais bairros da 

cidade, dá-se a introdução do automóvel na paisagem da Lagoa. É nesse mesmo 

período que são feitos os arruamentos que estruturaram a ocupação da planície do 

“centrinho” da Lagoa (VAZ, 2008). 

A organização familiar de terras estabelecida pelos primeiros ocupantes, com 

lotes estreitos e compridos, baseada na divisão da testada e na manutenção da 

profundidade dos terrenos, sofre modificações com o retalhamento ainda mais 

intenso da terra, frente às possibilidades de ganhos econômicos. Neste momento, 

era possível vender pequenas parcelas de terra, em decorrência da demanda de 

lotes para edificar residências e comércios. Esse parcelamento determinou o atual 

desenho urbano da região, e 
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A partir da década de 70 o processo de divisão das antigas glebas 
ganhou impulso e produziu uma mudança significativa na paisagem. 
Transforma-se a lógica da divisão territorial, e assim, é a 
propriedade privada que passa a dirigir o crescimento urbano e o 
desenho de uma nova paisagem. As grandes e estreitas parcelas de 

terra que desenhavam ‘xadrez’ dos campos comuns, começam a ser 
desmembradas em lotes, e a conformar o aglomerado urbano do 
Centrinho da Lagoa (VAZ, 2008, p. 77) 

A partir das últimas décadas do século XX, destacam-se as diferenças entre a 

estrutura urbana do período colonial, linear e sinuosa e as intervenções urbanas 

mais recentes, composta por um traçado urbano mais regular. A expansão urbana 

avança em direção à orla e aos morros, partindo do traçado da antiga freguesia, 

situada longe das águas da lagoa.  

Além da paisagem, a economia da Lagoa passa por uma transformação 

considerável. O caráter familiar da produção das mercadorias dificultava a 

concorrência com os produtos vindos de centros maiores. Paralelamente, com a 

abertura da nova estrada, ocorre uma demanda de turismo na região, que vai criar 

uma nova alternativa econômica, o que tem implicações diretas na manutenção da 

cultura e da paisagem. A região da Lagoa da Conceição é uma das regiões da Ilha 

que teve um importante acréscimo populacional nos últimos anos com a inserção 

de pessoas de outras regiões do país e estrangeiros. 

Com a ampliação da área urbana, a partir de 1991, são englobadas 

localidades como a Barra da Lagoa (atualmente outro distrito), Canto da Lagoa e 

Praia Mole. O crescimento apresentado pela região é evidenciado pelos números do 

IBGE que mostram a superioridade da média de crescimento da Lagoa em relação à 

cidade de Florianópolis, sendo que no período de 1980-1991 esta taxa chega quase 

ao dobro da taxa municipal, conforme tabela a seguir:  

 

Tabela 06: Comparação das taxas de crescimento populacional da Lagoa da Conceição e da cidade de 
Florianópolis.  

Fonte: VAZ, 2008 
 

O crescimento dessa população também é claramente percebido nos dados 

do Diagnóstico Ambiental Preliminar da Lagoa da Conceição (ABES/CREASC,2000) 

citados por Vaz (2008, p.74), os quais salientam que em 1980 essa localidade 

 1980-1991 1991-2000 
 

Lagoa  
 

5,70% 3,48% 

Florianópolis  
 

2,81% 3,22% 
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contava com 7.897 habitantes fixos, pulando para 14.784 em 1991, e chegando a 

atingir 19.316 em 1996. O censo de 2000 estimou 23.929 habitantes para a 

localidade. O crescimento populacional nos últimos anos é um fator comum a 

muitos balneários da Ilha. A pesquisadora Maria Cristina Claramunt fala do impacto 

deste crescimento:  

Os reflexos de ordem sócioeconômico em escala da comunidade 
foram marcantes. O crescimento do turismo revelou-se como vetor 
de expansão urbana, que se traduziu no adensamento de núcleos 

tradicionais se transformaram em bairros, com ocupação que não se 
limita a alta temporada e em muitos aspectos, independentes frente 
ao distrito sede, como Ingleses, Canasvieiras, e a Lagoa da 
Conceição. Este processo promoveu desgaste nos elementos de base 
sociocultural nos espaços tradicionais (CLARAMUNT, 2008, p. 32) 

Atualmente na Lagoa é possível perceber a mistura de classes e modos de 

vida distintos. O crescimento no número de habitantes e a inserção de povos de 

diferentes culturas exigiram uma substituição do tecido urbano, desaparecendo 

ranchos de pesca, engenhos e até mesmo as casas. Sobre este momento, destaca 

Marcelo Cabral Vaz:  

A partir deste período a Lagoa passou a absorver uma maior procura 
por moradia de imigrantes oriundos de outros estados, e surgiram na 
sua paisagem os loteamentos Village e posteriormente Saulo Ramos; 
bem como loteamentos informais e diversas residências que 
representaram o início da expansão urbana em direção a planície e a 
orla. O período pós 70 representou o declínio da identidade rural da 

Lagoa (VAZ, 2008, p. 68). 

As imagens a seguir evidenciam tais transformações ao longo das últimas 

décadas na paisagem da Lagoa:  

Figura 26 – Transformação da paisagem da Lagoa da Conceição (aprox. 1950 e atual) Fonte: Acervo 
Casa da Memória, [s. d.] 
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De acordo com Juliana Castro Souza (2003), outro fato marcante para o 

desenvolvimento urbano da Lagoa, nos anos de 1970, foi a instalação de 

instituições como a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e a Eletrosul 

(Centrais Elétricas S. A. - subsidiária da Eletrobrás) no bairro da Trindade, criando 

assim uma forte demanda residencial, principalmente dos trabalhadores vindos de 

outros estados do Brasil. É também neste período que é construído o LIC (Lagoa 

Iate Clube), um clube de lazer destinado, preferencialmente, às classes mais 

abastadas da região. 

Na década de 1980 o turismo passa a ocupar importante lugar na economia 

deste distrito, o que promove modificações culturais e paisagísticas significativas. A 

paisagem do local passou a contar com hotéis, restaurantes, loteamentos e 

residências para aluguel. Essas atividades ocorriam cada vez mais próximas à orla 

da Lagoa, o que iniciou o seu processo massivo de poluição: 

Hoje o bairro Lagoa sofre com a poluição da água e assoreamento de 
sua lagoa causada pela falta de rede de esgotos adequada, resíduos 
de óleo deixados por barcos a motor e destruição da mata ciliar – 
com a descaracterização da paisagem – causada pela urbanização 

inadequada – e com a transformação em seus modos de vida – 
causada pela chegada de tantos moradores “de fora” e o 
enfraquecimento das tradições açorianas, como a pesca e a renda 
(SOUZA, 2003, p. 67).  

Nos últimos anos, a Lagoa passou a ser uma referência de lazer na cidade, 

com a instalação de bares e boates na avenida principal, a das Rendeiras. Com 

tantas alterações, muitos dos costumes relacionados com seus primeiros moradores 

desapareceram. Algumas são mantidas pela ordem do turismo, um exemplo disto, 

é a culinária com base nos pescados, os passeios de barco e a pequena produção 

de renda de bilro, que está localizada principalmente em sua avenida principal.  

Neste processo a região perde a forma de apropriação do espaço urbano, que 

antes era mantida pela intensa relação que esses antigos moradores tinham com a 

rua, expressa na fachada de suas casas (janelas baixas e portas abertas 

diretamente para a rua). As famílias antigas ainda costumam sair na calçada para 

ali conversarem: a calçada como uma continuidade do espaço privado. 
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Figura 27 - Lagoa da Conceição em 2006 
Fonte: Acervo particular de Marcelo Cabral Vaz 

 

Além da perda da cultura local, outro ponto a ser destacado nesta ocupação 

massiva é a fragilidade das características naturais da região que apresenta um 

ecossistema diversificado que vem sendo impactado pela circulação de um grande 

número de veículos, pela falta de saneamento básico eficiente, dentre outros. 

As projeções de crescimento para a Lagoa indicam novas e grandes 

alterações estruturais na paisagem com a previsão de novas vias de escoamento do 

tráfego, e a expansão das áreas urbanas, propostas pelo plano diretor em discussão 

na cidade atualmente. Neste ínterim, poucos são os registros da formação da 

antiga Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa que ainda resistem às 

mudanças tão significativas, tais como a antiga igreja no alto do morro, algumas 

casas e costumes.  

4.3.1 – Entre rendas: o patrimônio de uma lagoa 

 
Hoje não tem cantoria 

Nem vai ter boi de mamão 
Renda em dobro pra Maria 

Que é rendeira da lagoa 
Lagoa da Conceição 
Lagoa da Conceição 

(Canção: Barra da Lagoa 
 – Grupo Engenho) 

 

 A localidade da Lagoa da Conceição é uma das mais antigas da Ilha e 

uma das que mais sofrem em função do desenvolvimento urbano pautado no 

turismo e na especulação imobiliária, juntamente com a de Canasvieiras. De seu 

patrimônio material relacionado com a ocupação dos imigrantes açorianos, a 

maioria já não existe mais. Alguns exemplares arquitetônicos, como a igreja de 

Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, símbolo da localidade, vêm perdendo a 

cada dia seu destaque na paisagem, em função da construção de edificações de 

grande porte no morro onde se localiza. Como está na imagem a seguir: 
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Figura 28 – Transformações da paisagem e as novas construções que ladeiam a igreja 
 Fontes: Casa da Memória [s. d.]; Acervo particular de Marcelo Cabral Vaz, 2006 

 

Além da igreja, ainda resiste outra edificação, o teatro do Divino Espírito 

Santo, que de acordo com SANTOS (2008) não há uma data precisa de sua 

construção, mas aparenta ser uma edificação bastante antiga, voltada para a igreja 

local. Dentre as características mais significativas destaca-se sua única abertura 

frontal que se estende por toda fachada, com acesso centralizado em uma porta 

ladeada por janelas. (SANTOS, 2008)  

As características das residências encontradas na região da Lagoa são muito 

similares às encontradas nas demais freguesias da Ilha, como Santo Antônio, por 

exemplo. Em um inventário realizado pelo SEPHAN/IPUF30 sobre o “Caminho da 

Costa da Lagoa”, é possível perceber as características das edificações presentes na 

região. O inventário divide as casas em três grupos principais: 

Casa térrea: geralmente de conformação retangular, é uma construção de 

alvenaria com base de pedra, fechamento em tijolos e divisão interna em pau-a-

pique. Telhado de duas águas, nas edificações mais antigas, e em quatro águas, nas 

edificações mais recentes. São cobertas por telhas de barro do tipo capa e canal, 

quase não existindo o emprego de calhas. O forro é inexistente, suas dimensões 

reduzidas, com poucas peças, geralmente dois quartos (sendo ou não alcovas), com 

corredor ou circulação pela sala e cozinha (espaço de convívio e refeições), sendo 

muito comum haver neste ambiente um fogão a lenha. 

Casa térrea com engenho: com uma tipologia semelhante à casa térrea, 

possui dimensões um pouco maiores e muitas vezes o engenho desenvolve-se na 

                                                
30 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico e Natural e Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. 
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parte posterior, imediatamente após a casa, com paredes de pedra dividindo as duas 

edificações ou com um espaço de aproximadamente um metro dentre elas. 

O sobrado é uma edificação mais rara, bastante sólida com as paredes 

externas em alvenaria de pedra e cuja largura aproximada é de 90cm. O telhado é 

normalmente em quatro águas e pode apresentar acabamento mais detalhado em 

formato “peito de pomba”31 favorecendo o caimento das águas. 

 

De seu patrimônio imaterial, tal como no distrito do Ribeirão da Ilha, pode-se 

citar a realização da Festa do Divino Espírito como prática religiosa característica 

desta localidade. De grande apelo turístico, a produção da renda de bilro também 

tem destaque na Avenida das Rendeiras, que concentra grande número de barracas 

de vendas de roupas e outros produtos confeccionados por meio desta técnica. Ainda 

são encontrados os grupos de terno de reis, ratoeira e o boi de mamão. A imagem a 

seguir, mostra uma destas tradições ainda presentes na Lagoa da Conceição:  

 

Figura 29 - Igreja de Nossa Senhora da Conceição na Lagoa, com a 
realização da festa do Divino  

Fonte: VAZ, 2006 

 

Muitas destas festas e folguedos são realizados, muitas vezes, no local 

atualmente conhecido como “centrinho”, ponto de encontro de muitos moradores e 

também de visitantes, que ali têm a oportunidade de conhecer um pouco das 

práticas culturais do local. Mas neste contexto é preciso destacar que, em grande 

                                                
31 “Peito de Pomba” é um arremate de telhas executado nas quinas de beirais, com forma convexa, assemelhando a um “peito de 
pomba”. 
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medida, estas manifestações e “[...] festas populares não são apenas gerada pelos 

grupos locais de vizinhanças, mas resultam da ação de diversos setores entre os 

quais a mídia, empresas e órgãos públicos” (LACERDA, 2003, p.235).  

Aqui cabe destacar a permanência nesta e na maioria das localidades de 

Florianópolis e arredores, dos “causos” sobre bruxas, feiticeiras e lobisomens que 

pode ser o sétimo filho homem, caso o primeiro não o tenha batizado, ou seja, uma 

reconhecida cultura bruxólica, que foi tema das obras de Franklin Cascaes.32 São 

contos repletos de imagens que remetem às crenças de muitos habitantes em 

diversas ações realizadas por bruxas, as quais ainda fazem parte da “[...] 

superstição popular de que o “mal” que abatia as crianças advinha de ‘encantamento 

bruxólico’” (BATISTELA, 2007, p. 150).  

A antiga Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, hoje uma das 

localidades mais visitadas por turistas em Florianópolis, depois das transformações 

pelas quais passou nas últimas décadas, continua ainda “formosa, ternura de rosa, 

poema ao luar”, como na época que foi cantada pelo poeta Zininho.33 

4.3.2 – Morfologia Urbana 
 

A região da Lagoa da Conceição apresenta características topográficas muito 

peculiares, composta por áreas de morro, planície e a lagoa em si. A ocupação inicial 

deu-se no sopé do morro que cerca toda a localidade, o chamado Morro da Lagoa, 

num trecho elevado do território. 

A área é composta por um trecho plano, correspondente ao antigo caminho 

que conectava a comunidade do Canto da Lagoa à Costa da Lagoa, e um trecho mais 

elevado, localizado numa região centralizada entre essas duas comunidades onde se 

encontra a sede da freguesia.  

Diferente da grande maioria das freguesias da região da Grande Florianópolis, 

a Igreja na Lagoa, não se localiza próxima ao mar, nem mesmo voltada para ele. A 

                                                
32Franklin Cascaes (1908 - 1983) Franklin Cascaes nasceu em 1908, na bela praia de Itaguaçu, no continente. Filho de família 

numerosa, desde pequeno se interessava por bruxas. Numa pesquisa quase arqueológica, resgatou os fragmentos de uma tradição 
que já vinha se estilhaçando, com a chegada de um vento mais forte que o nosso vento sul: o do progresso. Foi quase solitário o seu 
trabalho de recolher as histórias, rabiscar a mitologia, desenhar as formas, moldar as figuras, mostrando domínio nas várias artes. 
Só não foi condenado ao insucesso pela persistência teimosa de que sentia que lidava com o seu próprio passado e com uma 
tradição que amava. (PMF, 2009) 
33 O poeta Zininho, é compositor catarinense de músicas populares e autor do ‘Rancho de Amor à Ilha’, atual hino oficial do 
município de Florianópolis.  
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posição da Igreja também não apresenta claramente uma relação de orientação com 

as águas da Lagoa. A fachada frontal da Igreja volta-se para sudoeste, onde se 

localiza a praça. Embora não haja relação entre a orientação da Igreja e os 

elementos marcantes do sítio, percebe-se em sua implantação uma forte 

característica das freguesias contemporâneas ao seu tempo de fundação: a 

visibilidade. A Igreja é muito marcante na paisagem, destacando-se a partir de 

qualquer ponto de observação.  

A implantação da Igreja em um ponto alto da região garantiu sua hegemonia 

na paisagem durante muitos anos, já que as demais edificações da localidade 

ocupavam, primeiramente, os arredores da praça fronteira e as margens dos 

caminhos. Num segundo momento da ocupação na região, quando os grandes 

loteamentos passaram a ser implantados (segunda metade do século XX), as áreas 

foco da ocupação foram as bordas da lagoa, locais planos e de fácil acesso. 

O que se percebe na região, nas últimas décadas, é que as áreas de ocupação 

vêm se expandindo para a encosta do morro, e casas vêm ocupando a paisagem, 

antes dominada pela Igreja. A relação de escala entre as casas e a Igreja já não é a 

mesma de outrora, quando a Igreja representava um volume considerável se 

comparada às residências da região. O aumento do poder aquisitivo dos moradores 

acarretou uma grande mudança no padrão das tipologias residenciais, e as casas que 

hoje disputam a paisagem com a Igreja são tão impactantes quando a própria 

Igreja.  

O traçado de ocupação da região não chegou a definir quadras, como ocorreu 

em grande parte das freguesias. A definição dos caminhos deu-se pela simples 

adaptação do acesso à topografia, assim surgiria a estrada geral, linear e sinuosa, no 

sopé do morro conectando o Canto à Costa da Lagoa. As demais vias existentes na 

área são pequenas servidões de acesso exclusivo a algumas residências, traçado 

definido pela divisão fundiária que predominava, ou seja, faixas de terra que iam da 

estrada geral ao topo dos morros, ou da estrada às margens da lagoa. Essa divisão 

fundiária foi sendo ‘retalhada’ com o passar dos anos, e as estreitas faixas de terra 

que resultaram desse processo foram loteadas a partir da abertura de uma rua 

(servidão) centralizada no terreno, e o desmembramento de vários pequenos lotes 

com frente para essas servidões. A ocupação mais antiga se dá ao longo da estrada 
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geral, atual Rua João Pacheco da Costa, e nas vias de acesso à Igreja, Rua Francisca 

Luiza Vieira, e travessa Erotides Maria de Oliveira. 

A disposição das edificações nos lotes apresenta diferentes características, 

podendo, em linhas gerais, ser caracterizadas de duas formas: 

1. Edificações alinhadas à rua, algumas delas geminadas. Essas edificações 

compõem o desenho urbano do local, embora a perda de muitos dos imóveis antigos 

e a forma de implantação das construções mais contemporâneas (isoladas no lote) 

quebrem a linearidade proporcionada pelas edificações mais antigas. 

2. Edificações isoladas no lote, aos moldes das edificações mais antigas das 

áreas rurais. Esse tipo de implantação ocorre nas edificações mais próximas à igreja, 

mais antigas da região. 

Quanto às características tipológicas das edificações encontradas na região 

pode-se estabelecer uma similaridade entre as mais antigas. Estas, na sua maioria, 

caracterizam-se por serem edificações luso-brasileiras (algumas delas adaptadas à 

linguagem eclética) térreas, com janelas na fachada frontal e entrada lateral. Um dos 

poucos sobrados de dois pavimentos da região encontra-se na estrada geral, bem 

próximo à Igreja e apresenta um ótimo estado de conservação. 

As edificações mais novas não seguem nenhum padrão de implantação ou de 

solução tipológica, não compõem unidade com as edificações mais antigas e no 

conjunto. Pode-se dizer que se trata de uma região heterogênea com bens de 

relevância considerável para a cidade, e sua autenticidade e valor de conjunto só 

poderão ser mantidos se as edificações atuais passarem a dialogar com o patrimônio 

histórico, para que sejam evitadas situações de descaracterização do contexto. 
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4.3.3 – Análise da Proteção Existente 

 

Em nível estadual, a Fundação Catarinense de Cultura – FCC promoveu o 

tombamento da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, juntamente com o 

cemitério anexo e Praça, bens localizados na Lagoa da Conceição, por meio do 

Decreto nº 2.998, de 25 de junho de 1998, apresentado a seguir, na íntegra: 

DECRETO N° 2.998, de 25 de junho de 1998. 

Homologa tombamento de imóveis. 

  

            O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso III do art. 71 da 
Constituição do Estado, de acordo com o disposto na Lei n° 5.846, de 
22 de dezembro de 1980, alterada pela Lei n° 9.342, de 14 de 

dezembro de 1993, e tendo em vista o que consta do Processo da 
Fundação Catarinense de Cultura, protocolado sob n° 0373, em 12 de 
julho de 1994. 

 DECRETA: 

 Art. 1° Fica homologado o tombamento, nos termos do art. 4° da Lei 
n° 5.846, de 22 de dezembro de 1980, alterada pela Lei n° 9.342, de 

14 de dezembro de 1993, das edificações religiosas, no município de 
Florianópolis, constituídas pelos seguintes bens: 

 I - Igreja Nossa Senhora das Necessidades, localizada à Rua Cônego 
Serpa, s/n° - praça Getúlio Vargas, Santo Antônio de Lisboa; 

II - Igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada à praça Santos 
Dumont, 94 - Lagoa da Conceição; 

III - Igreja Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão, localizada à rua 
Marcelino Dutra, s/n°- praça Herminio Silva, Ribeirão da Ilha; 

IV - Igreja de São Francisco de Paula, localizada à rodovia Tertuliano 
Brito Xavier, s/n° - Canasvieiras; 

V - Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, 
localizada à rua Deodoro, 135 - Centro; 

VI - Capela de São João Batista do Rio Vermelho, localizada na rodovia 
João Gualberto Soares (SC406), 6.847 - praça Clara E. Abreu Soares, 
Rio Vermelho; 

VII - Capela do Menino Deus, localizada à rua Menino Deus, s./n° - 
Hospital de Caridade; 

VII - Igreja Nossa Senhora do Desterro - Catedral Metropolitana, 
localizada à praça XV de Novembro, s/n° - Centro. 

 Parágrafo único. As áreas protegidas pelo presente Decreto 
constituem-se dos terrenos que contém a edificação religiosa, o 
cemitério anexo e a praça fronteira ao adro da igreja, quando houver. 
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 Art 2° Considera-se como entorno da área protegida, para os efeitos 
do art. 16 da referida Lei, a faixa contida nos 100 metros tomados de 
cada uma das extremidades do bem. 

 Art. 3° Os imóveis serão inscritos no Livro do Tombo Histórico da 
Fundação Catarinense de Cultura 

 Art. 4°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Florianópolis, 25 de junho de 1998. 

PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA 

 

Em âmbito municipal não há tombamento, porém a área constitui-se em Área 

de Preservação Cultural – APC, perante o atual Plano Diretor Municipal. 
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4.3.4 – Núcleo Histórico da Lagoa da Conceição 
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Localização dos Bens 
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1: Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição 
e Praça defronte à Igreja – Rua Francisca Luiza 
Vieira. Proprietário Mitra Diocesana de 
Florianópolis (Lote 53.20.018.1645) 

1: Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição, 
Rua Francisca Luiza Vieira. Proprietário Mitra 
Diocesana de Florianópolis (Lote 53.20.018.1645) 

  

1: Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição. 
Vista a partir da Casa do Vigário para a Igreja e 
edificações próximas, na Rua Laurindo Gonçalves 
Pinheiro.  

2: Largo da Igreja – caminho de pedra sem 
denominação que inicia na Rua João Pacheco da 
Costa, ao lado do nº 595, e segue até o largo em 
frente à Igreja Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição. 
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3: Casa do Vigário – Rua Francisca Luiza Vieira. 
Proprietário Mitra Diocesana de Florianópolis (Lote 
53.20.018.1740) 

4: Casa Coutino – Rua Francisca Luiza Vieira, 
290/25. Proprietário Hamilton Coutino (Lote 
53.20.018.1680) 

 
 

5: Teatro do Divino Espírito Santo – Rua Francisca 
Luiza Vieira, s/nº. Proprietário Mitra Diocesana de 
Florianópolis (Lote 53.30.096.0330) 

6: Creperia Degrau – Rua João Pacheco da 
Costa,595. Proprietário Mário Gustavo Burchardt 
(Lote 53.31.029.0084) 

  

7: Casa Haro – Rua Francisca Luiza Vieira, 183. 
Proprietário Rodrigo de Haro (Lote 
53.30.096.0330) 

8: Casa Cabral- Travessa Erotides Maria Oliveira, 
129. Proprietário Marcelo Cabral Vaz e Beatriz 
Ângela Vieira Cabral (Lote 53.31.039.0048) 
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9: Capela - Rua Francisca Luiza Vieira, 183. 
Proprietário Rodrigo de Haro (Lote 
53.30.096.0330) 

10: Casa Pereira – Rua João Pacheco da Costa, 
574. Proprietária Adelina Gonçalves Pereira (Lote 
53.43.024.0012) 

  

11: Casa Costa – Rua Laurindo Januário da 
Silveira, 2162. Proprietário Jair Jovita da Costa 
(53.64.007.0504) 

12: Casa Barcelos -  Rua Laurindo Januário da 
Silveira, 1888 (fundos). Proprietário Valcir Dário 
Barcelos (Lote 53.41.073.0649) 

  

13: Casa Santos – Rua Francisca Luiza Vieira, 
120. Proprietário Silvonei Álvaro dos Santos (Lote 
53.31.029.0299) 

14: Antigo cemitério (portada) – Rua Francisca 
Luiza Vieira, s/nº. Proprietário Mitra Diocesana de 
Florianópolis (Lote 53.20.018.1645) 
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4.3.5 – Valores a preservar 

 

A Freguesia da Lagoa, conforme anteriormente caracterizada urbanística, 

morfológica e historicamente, possui alguns remanescentes arquitetônicos ainda 

íntegros, preservados e em bom estado de conservação. Sua importância histórica 

no contexto da ocupação açoriana, a peculiar forma de locação da Igreja no alto do 

morro, a implantação urbana, os exemplares arquitetônicos existentes, as tradições, 

festejos, a memória e os valores paisagísticos a este espaço agregados, ponto focal e 

formador do núcleo da Lagoa da Conceição, integrante da ocupação luso-brasileira 

na costa leste de Santa Catarina, demonstram a relevância da Freguesia no contexto 

da implantação, consolidação e desenvolvimento de parte do território catarinense, 

colonizado por portugueses, essencialmente açorianos. 

Atualmente, a Lagoa da Conceição é um bairro consolidado, bastante 

movimentado, grande atrator de turistas e moradores da cidade em geral, devido às 

suas belezas naturais, especialmente suas praias e dunas, pela preservação da 

cultura local e manutenção da gastronomia típica. 

Para que se compreenda o histórico de ocupação deste território, é necessária 

a preservação desta porção peculiar e seus valores culturais, preservando os 

remanescentes arquitetônicos relevantes, a configuração urbana, os valores 

paisagísticos, os festejos, a memória. Para isso, é importante a manutenção: dos 

gabaritos existentes, das volumetrias arquitetônicas, das cores típicas das 

edificações de caráter luso-brasileiro, das formas de implantação das edificações nos 

lotes, dos revestimentos das ruas em pedra portuguesa e do cinturão verde 

circundante. Assim, neste contexto particular, sugere-se a proteção individual de 

alguns bens, circundados por um entorno abrangente atuante como zona de 

amortização, a serem inscritos nos livros do tombo histórico e paisagístico. 

4.3.6 – Conjunto de Bens indicados para Tombamento Federal  

 

 

Englobam este estudo de tombamento os seguintes bens que formam o que 

denomina-se Conjunto Histórico da Freguesia da Lagoa da Conceição: 
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1. Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição e Praça defronte à Igreja 

- Rua Francisca Luiza Vieira. Proprietário Mitra Diocesana de 

Florianópolis (Lote 53.20.018.1645). 

2. Largo da Igreja – caminho de pedra sem denominação que inicia na Rua 

João Pacheco da Costa, ao lado do nº 595, e segue até o largo em 

frente à Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição; 

3. Antiga Casa do Vigário - Rua Francisca Luiza Vieira. Proprietário Mitra 

Diocesana de Florianópolis (Lote 53.20.018.1740). 

4. Casa Coutino – Rua Francisca Luiza Vieira, 290/25. Proprietário 

Hamilton Coutino (Lote 53.20.018.1680). 

5. Teatro Divino Espírito Santo - Rua Francisca Luiza Vieira. Proprietário 

Mitra Diocesana de Florianópolis (Lote 53.30.096.0330). 

6. Creperia Degrau – Rua João Pacheco da Costa, 595. Proprietário Mário 

Gustavo Burchardt (Lote 53.31.029.0084). 

7. Casa Haro – Rua Francisca Luiza Vieira, 183. Proprietário Rodrigo de 

Haro (Lote 53.30.096.0330). 

8. Casa Cabral – Travessa Erotides Maria Oliveira, 129. Proprietários 

Marcelo Cabral Vaz e Beatriz Ângela Vieira Cabral (Lote 

53.31.039.0048). 

4.3.7 – Descrição da Poligonal de Entorno  

 

A área de entorno da Freguesia da Lagoa da Conceição está delimitada por uma 

poligonal que une vinte pontos georreferenciados que teve como base de dados o 

Geoprocessamento Corporativo da Prefeitura Municipal de Florianópolis. A poligonal 
tem início no Ponto E1, de coordenadas 27°35'54” S | 48°27'58” O, localizado no 

cruzamento da Rua João Pacheco da Costa com a Rua das Araras; deste ponto segue 

em sentido nordeste pelo eixo da Rua João Pacheco da Costa até encontrar 

perpendicularmente o eixo da Travessa Ângela Chaves definindo o Ponto E2, de 
coordenadas 27°35'51.85" S | 48°27'53.79" O; deste ponto segue pelo eixo da 

Travessa Ângela Chaves, cruzando a Rua João Pacheco da Costa até encontrar a 

testada do lote  53.20.018.1232 (este incluído), contornando-a até chegar a testada 
do lote 53.20.018.1222 (este excluído), em cujo vértice encontra-se o Ponto E3, de 

coordenadas 27°35'52.81" S | 48°27'53.94" O; daqui segue pelo limite divisório 

entre os lotes 53.20.018.1232 (este incluído) e 53.20.018.1222 (este excluído), em 
sentido noroeste, até o vértice de encontro do limite lateral e de fundos do lote 

53.20.018.1232, onde se encontra o Ponto E4, de coordenadas 27°35'46.90" S 

|48°27'59.30" O; continua pelos fundos do referido lote até o vértice de encontro 

com o limite de fundos do lote 53.20.018.1826 (este incluído) onde encontra-se o 
Ponto E5, de coordenadas 27°35'47.27" S |48°27'59.60" O; segue então pelo limite 

lateral do lote 53.20.018.1826 (este incluído) até o Ponto E6, de coordenadas 

27°35'46.73" S |48°28'1.04" O, que fica no cruzamento entre o eixo da Rua 
Francisca Luiza Vieira e o prolongamento imaginário do limite lateral do lote 

53.20.018.1826; daqui segue pelo eixo da via num prolongamento imaginário deste 

eixo em sentido nordeste até o encontro com o vértice entre a testada e o limite 
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lateral do lote 53.30.096.0010 (este incluído) onde se localiza o Ponto E7, de 

coordenadas 27°35'46.29" S |48°28'0.90" O; daqui segue em sentido nordeste pelo 

limite lateral do lote 53.30.096.0010 (este incluído) até encontrar o seu limite de 

fundos, em cujo vértice fica o Ponto E8, de coordenadas 27°35'44.05" S 
|48°28'2.94" O; daqui segue a sudoeste pelo limite de fundos do mesmo lote, 

continuando pelo limite lateral do lote 53.30.096.0025 (este incluído), até encontra o 

limite do lote 53.30.096.0266 (este excluído), definindo o Ponto E9, de coordenadas 
27°35'45.14"S |48°28'8.25"O; deste ponto segue em sentido sudeste pelo limite dos 

fundos do lote 53.30.096.0025, este incluído, até a sua extrema com o lote 

53.30.096.0073 definindo o Ponto E10, de coordenadas S 27°35’45” | O 48°28’05”; 
daqui segue pelo limite do lote 53.30.096.0244 (este incluído), até encontrar o 

vértice limite do lote 53.30.096.0260 (este incluído), onde fica o Ponto E11, de 

coordenadas 27°35'47.97"S |48°28'8.87"O; continua então pelo limite do lote 

53.30.096.0260 (este incluído), até encontrar o eixo da servidão Laurindo Gonçalves 
Pinheiro, onde se localiza o Ponto E12, de coordenadas 27°35'48.54"S 

|48°28'10.61"O; daqui segue pelo eixo da servidão em sentido sul até encontrar o 

prolongamento imaginário do talvegue do curso d’água onde se localiza o Ponto 
E13, de coordenadas 27°35'49.65"S |48°28'8.12"O; segue pelo talvegue do curso 

d’água em sentido sudoeste, até encontrar o eixo da Servidão sem denominação, 

onde se encontra o Ponto E14, de coordenadas 27°35'56.69"S |48°28'9.70"O; 
daqui segue em sentido sudeste pelo eixo da Servidão sem denominação até 

encontrar o eixo da Rua João Pacheco da Costa, onde encontra-se o Ponto E15, de 

coordenadas 27°35'58.43"S |48°28'8.64"O; continua então pelo eixo da Rua João 

Pacheco da Costa,  em sentido sudoeste, até encontrar o prolongamento imaginário 
da linha divisória entre os lote 53.43.024.3749 (este incluído) e 53.43.024.3718 

(este excluído), onde se localiza o Ponto E16, de coordenadas 27°35'58.72"S 

|48°28'10.72"O; deste ponto segue pelo limite dos referidos lotes, em sentido 
sudeste, contornando o lote  53.43.024.3749 até encontrar o seu limite de fundos no 

vértice de encontro com o lote 53.43.024.3752 (este excluído), onde se encontra o 

Ponto E17, de coordenadas 27°35'59.67"S |48°28'9.90"O; deste ponto segue pelos 
fundos do lote 53.43.024.3749, incluindo-o, e, continuando em sentido nordeste, 

sempre seguindo o alinhamento de fundo dos lotes adjacentes, cujas testadas 

voltam-se para a Rua João Pacheco da Costa – lotes 53.43.024.3759, 

53.43.024.3760, 53.43.024.3775, 53.43.024.3788, 53.43.024.3805, 
53.43.024.3820, 53.43.024.3815, 53.43.024.3867, 53.43.024.0012, todos incluídos, 

até encontrar o eixo da Rua João Antônio da Silveira onde se define o Ponto E18, de 

coordenadas 27°35'58.40"S |48°28'2.16"O; daqui segue pelo eixo da Rua João 
Antônio da Silveira, agora em sentido sudeste, até encontrar o prolongamento 

imaginário do limite divisório entre os lotes 53.43.072.0824 (este incluído) e 

53.43.072.0820  (este excluído), formando assim o Ponto E19, de coordenadas 

27°35'59.06"S |48°28'1.88"O; deste ponto segue em sentido nordeste pelos fundos 
dos lotes voltados para a Rua João Pacheco da Costa, lotes 53.43.072.0824, 

53.43.072.0919, 53.43.072.0921, 53.43.072.0944, incluindo-os, até alcançar o 

cruzamento do eixo da via Rua das Araras com o prolongamento imaginário do limite 
divisório dos lotes 53.43.072.0944 (este incluído) e 53.43.072.0945 (este excluído), 

onde se define o Ponto E20, de coordenadas 27°35'57.43"S |48°28'0.18"O; deste 

ponto segue em sentido norte pelo eixo da Rua das Araras até o encontro com o eixo 
da Rua João Pacheco da Costa ligando-se novamente ao Ponto E1, fechando assim a 

poligonal.          
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4.4. Santo Antônio de Lisboa 

"Pega esta chave, 
Com tua mão; 
Abre com ela 

Meu coração". 
(Verso do Pão-por-Deus) 

 

 

O atual distrito de Santo Antonio de Lisboa, antiga Freguesia de Nossa 

Senhora das Necessidades e Santo Antônio, ocupa uma área de 22,45 km² e é 

formado pelas localidades da Barra de Sambaqui, Cacupé e Sambaqui, com uma 

população de 5.367 habitantes (PNUD, 2009). A Freguesia foi oficialmente instituída 

em 1750, sendo uma das primeiras freguesias constituídas na Ilha por conta de “[...] 

sua excelente posição a meio caminho da Barra Norte e proximidade da Ilha de 

Ratones, a enseada de Santo Antônio foi cedo atingida pelos primeiros moradores da 

Ilha de Santa Catarina” (SIMPOZIO, 2009). 

Todavia, a história da ocupação da região por brancos descendentes de 

europeus é anterior à criação da freguesia. De acordo com pesquisador Roberto 

Tonera (1985), os primeiros povoadores dessas terras chegaram por volta de 1689 

com o capitão Antônio Bicudo Camacho, o qual trouxe mais 20 casais para aumentar 

a população de Nossa Senhora do Desterro. Este capitão, juntamente com o padre 

Matheos de Leão, seu sobrinho, e outros companheiros, recebeu do Capitão-Mor 

Domingos Francisco cartas que doavam sesmarias de duas léguas de terra na Ilha, 

que iam desde a Lagoa (Freguesia de Nossa Senhora da Conceição) até o Rio 

Ratones. A porção de terra descrita corresponde ao atual distrito de Santo Antônio 

de Lisboa. Virgilio Várzea (1984) descreve esta passagem da história da 

comunidade: 

Ocupada a princípio pelos colonos que vieram para a Ilha com o padre 
Mateus de Leão, com terras de sesmarias de uma légua em redor, o 
sítio entrou a cobrir-se de pequenas palhoças e ranchos, erguidos em 
meio às primeiras lavouras, desde a Praia Comprida à Ponta do 
Sambaqui, isto até 1714, data em que chegando a essas plagas o 
sargento-mor Manuel Manso de Avelar, aí se estabeleceu, aumentando 
a povoação, cujas terras passaram depois a possessão de sua filha, D. 
Clara Manso [...] (VÁRZEA, 1984, p. 106). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Barra_de_Sambaqui&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cacup%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sambaqui_%28Florian%C3%B3polis%29
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Ao chegar na região, o Sargento-Mor Manoel Manso Avelar e sua família 

trazem consigo alguns índios e algumas famílias naturais de Portugal. Mas a real 

consolidação da póvoa e o seu crescimento ocorre mais tarde com a chegada dos 

açorianos e madeirenses. 

A implantação do povoamento seguiu as normas vigentes no período, 

ocorrendo algumas adaptações em função das condições do sítio. Além da tradicional 

implantação da igreja em uma parte mais alta, ligada ao mar por um terreiro 

fronteiriço, a área era caracterizada por ruas principais paralelas ao mar, conectadas 

por vias secundárias. O pesquisador Roberto Tonera destaca que a forma como as 

edificações foram organizadas, reforça as características semi-rurais do local, 

porque: 

Apresenta o sítio, portanto, ruas com aspectos uniforme, com 
residências construídas sobre o alinhamento das vias públicas e ambas 
as paredes laterais sobre os limites do terreno. Em alguns casos, e 
isto é típico de Santo Antônio, encontramos apenas uma das paredes 
geminadas, sendo a outra liberada para quintal com jardim ou 
pequena chácara de café, ou, mais frequentemente, lavoura de 
mandioca e outros gêneros de primeira necessidade (TONERA, 1985, 

p. 17). 

 Dentre os fatores que influenciaram a escolha do sítio onde seria 

implantada a freguesia estão a fertilidade da terra e sua condição portuária, 

conformada por uma baía tranquila e de ótima localização. A baía possuía fácil 

acesso por mar a Desterro e às demais freguesias da região, em proximidade com as 

fortalezas (São José da Ponta Grossa, Ratones e Santa Cruz de Anhatomirim) e com 

o antigo porto de Sambaqui. 

 A construção da igreja foi feita em terreno doado por Clara Maria Manso, 

em 1756. De acordo com informações do Governador Francisco de Souza Menezes 

apresentadas por Piazza (1992), tratava-se de um belo exemplar da arquitetura 

tradicional, equiparando-se com a igreja de Desterro, como está na citação a seguir: 

[...] a freguesia de N. Sra. Das Necessidades, em distância de quatro 
léguas dela, fazendo caminho por terra, e tem esta freguesia uma 
igreja nobre, que erigiu, com permissão de S. Majestade, o 
governador D. José de Melo Manoel, e tanto a dita igreja, como a de 
N. Sra. Do Desterro, capital da Ilha, são os únicos edifícios, que há 
nela dedicados a N. Senhor, que parecem templos e casas suas 
(PIAZZA, 1992, p. 373 -374). 
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Figura 30 - Igreja de Santo Antônio de Lisboa 

Fonte: Acervo Velho Bruxo, UFSC, [s. d.) 
 

 A freguesia de Santo Antônio foi umas das mais expressivas da região, 

especialmente por comercializar por mar grande parte da produção agrícola do norte 

da Ilha. De acordo com Tonera (1985), a freguesia tinha pretensões de ser a sede da 

administração portuguesa na capitania de Santa Catarina, e por isso investia muito 

em sua infraestrutura. Por conta disso, foi construída nesta freguesia, de acordo com 

o mesmo autor, a primeira rua calçada nesta capitania. O mapa a seguir apresenta 

as dimensões do distrito de Santo Antonio de Lisboa: 

 



 

P á g i n a  |  1 1 5   

 

 

 Figura 31 - Mapa Santo Antônio 
  Fonte: TONERA, 1985 

 

Em fins do século XVIII, o Visitador apostólico Pe. Bento Cortes de Toledo 

deixou em seu Relatório informações sobre a população da Freguesia: "Tem esta 

freguesia de N. Sra. das Necessidades 2.392 almas de confissão e comunhão. Foi 

ereta em 1755. Tem esta Matriz 3 Irmandades: do Santíssimo, de N. Senhora e 

Almas sem compromissos" (SIMPOZIO, 2009). A seguir, apresenta-se uma tabela de 

crescimento da população na freguesia entre os anos de 1803 a1872: 

Ano Número de habitantes Fonte 
   1803 2001 pessoas Ofício de Joaquim Curado 

1810 3347 pessoas Sem informação 
1830 3960 pessoas Sem informação 
1840 2059 pessoas Relatório de Ferreira de Brito 
1851 3033 pessoas Relatório do Presidente 

Coutinho 
1866 2666 pessoas Relatório do Presidente 

Coutinho 
1872 2978 pessoas Recenseamento geral 

Tabela 07: Crescimento da população da freguesia de Santo Antônio no século XIX 
Fonte: TONERA,1985 (manipulada pela autora) 
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Para TONERA (1985), a queda no número de habitantes, verificada em 1840, 

deve-se ao desmembramento da freguesia em outras menores, tal como a de 

Canasvieiras.  

 O nome da localidade também sofreu mudanças desde a fundação da 

póvoa. Inicialmente chamada de freguesia de Nossa Senhora das Necessidades e 

Santo Antônio, manteve o nome de Santo Antônio como o mais utilizado. Em fins da 

década de 1940 o nome do distrito foi mudado para “Rerituba” que significaria 

“muita ostra” no dialeto indígena. O motivo dessa mudança nunca ficou muito claro, 

conforme pesquisa feita por Tonera (1985), alguns historiadores e moradores 

afirmam que a mudança ocorreu porque existiam, no Brasil, muitas localidades 

denominadas Santo Antônio. Outros dizem ter sido simplesmente por motivos 

políticos.  

A nova denominação não obteve muito sucesso entre os moradores e 

manteve-se por pouco mais de dois anos, quando o distrito voltou a ter o seu antigo 

nome, todavia com um o acréscimo: “de Lisboa” no final. A razão da inclusão desse 

nome, que prevalece até hoje, é motivo de controvérsia. Para alguns, trata-se de 

uma homenagem ao santo padroeiro da localidade, para outros, foi fruto de uma 

atitude política, na qual se homenageou uma das famílias mais tradicionais do 

distrito e seu intendente na época, Raul Lisboa (TONERA, 1985). 

A economia da região de Santo Antônio desenvolveu-se pautada nos moldes 

da economia praticada na capitania. As principais atividades econômicas da região 

eram a plantação de mandioca, a produção de farinha, o cultivo do café e a pesca, 

principalmente da tainha. Dessas atividades surgiram festas tradicionais do local, 

como a “Farinhada”34, até hoje realizada, muitas vezes atrelada à Festa do Divino 

Espírito Santo, como se constata na seguinte citação: 

A economia da freguesia se baseava, portanto, fundamentalmente no 
cultivo da mandioca e a pesca da tainha. A colheita da mandioca, nos 
meses de setembro e outubro, originou a festa da "farinhada", que 
não era somente um acontecimento familiar, mas mobilizado a toda 

população. Também na época da pesca da tainha, entre junho e julho, 
provocava uma movimentação econômico-social que afetava os 
costumes sociais da freguesia (TONERA, 1985, p. 20). 

                                                
34A farinhada ou desmancha da mandioca é organizada para a produção da farinha. Uma atividade festiva da qual participam 
homens, mulheres e crianças que movimentam o engenho, cantam e desafiam uns aos outros. Todos têm uma função diferente a 
cumprir e cada qual quer trabalhar mais (REVISTA JANGADA, 2009). 
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Santa Catarina, por não contar com a produção do grande latifúndio e, por 

conseguinte, da mão-de-obra escrava em abundância, acaba por direcionar a maior 

parte de sua produção para o seu mercado interno. Contudo, as propriedades da 

freguesia dispunham de alguns escravos e a importância de cada propriedade estava 

diretamente relacionada à quantidade de escravos que ela possuía. O pesquisador 

Roberto Tonera (1985) relata que a maior parte dos escravos vivia como agregados 

da família. Esta situação mudou muito pouco depois da abolição, já que a maioria 

continuou a viver nas mesmas condições. A tabela abaixo apresenta o número de 

escravos e libertos presentes em algumas localidades da Ilha no ano de 1810, 

incluindo Santo Antônio: 

 População cativa e liberta nos principais distritos da Ilha de 

Santa Catarina 1810 
Localidade População 

Total 
Escravos Total libertos 

(ambos os 

sexos) 
Homens Mulheres 

Santo Antônio 3367 405 197 54 
Ribeirão da 
Ilha 

1436 325 98 48 

Lagoa 2430 325 98 48 
Centro 5250 955 734 177 
Tabela 08: Relação entre escravos e libertos em distritos da Ilha de Santa Catarina em 1810 

Fonte: TONERA, 1985 
 

O comércio da região também era vigoroso. De acordo com Várzea, o manso 

porto da região era bastante movimentado, sendo o mais expressivo dentre todas as 

freguesias. Era frequentado diariamente por pequenas embarcações que se 

comunicavam com o porto de Desterro, mas também ficavam “[...] ali fundeados 

navios mercantes ou de guerra, nacionais ou estrangeiros, cujo calado não lhes 

permite passarem além dos ancoradouros de Santa Cruz e Sambaqui” (VÁRZEA, 

1984, p.107). 

A existência do porto, somada à sua localização geográfica, tornando-se 

passagem obrigatória por terra para o norte da Ilha, constituem-se em fatores que 

muito contribuíram para o crescimento da freguesia. Com isso, estabeleceu-se nesta 

freguesia uma pequena concentração de casas comerciais e armazéns. Isso 

proporcionou a troca de produtos comerciais entre a freguesia e outras localidades 

tais como Desterro, Ratones, Canasvieiras e Ingleses. Sobre os portos, a 

pesquisadora Maria Cristina Claramunt (2008) destaca: “À semelhança da Vila do 

Desterro, o porto constituía o ponto mais frequentado dessas localidades” 

(CLARAMUNT, 2008, p. 20). 
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Os engenhos de farinha não foram instalados nas proximidades da sede da 

freguesia, mas nos caminhos que de lá saíam em direção ao Cacupé e Sambaqui. 

Dos engenhos que ainda restam em Santo Antônio de Lisboa, o engenho da Família 

Andrade foi recuperado e voltou a funcionar atendendo aos visitantes (OMANE, 

2009). 

Sobre a paisagem da região, de acordo com Tonera (1985), o seu potencial 

paisagístico, desde 1850, a tornaria um dos balneários preferidos pelas famílias 

abastadas de Desterro e de alguns presidentes de província. Ali se estabeleceram 

chácaras e casas de veraneio de nomes influentes da política catarinense. Virgilio 

Várzea (1984) descreve a paisagem da região: 

Santo Antônio é uma das localidades mais aprazíveis da costa 
ocidental da Ilha. Situada em solo plano e à beira mar, entre Cacupé 
Pequeno e a Ponta da Ilhota, dir-se-á uma cidadezinha, pela sua 
pitoresca praça ornada de prédios construídos como os de certos 
arrabaldes antigos da capital, e pela sua disposição em três ou quatro 
ruas cheias de casa, unidas ou separadas apenas por pequenas hortas 
e jardins, que não existem em outros sítios (VÁRZEA, 1984, p. 106). 

Passando ao século XX, nos primeiros anos da década de 1940 a economia 

ainda era baseada na produção das pequenas propriedades. Quem tinha lavoura 

contratava alguma mão-de-obra nas épocas de colheita, além da disponível nas 

propriedades, ou seja, seus familiares. Os caminhos que interligavam a freguesia 

com outros povoados desempenhavam grande importância para a vida econômica e 

social da localidade.  

Por meio deles escoava a produção de farinha de mandioca, bem como se 

instalava a população mais pobre. Essa estrutura de organização espacial pouco se 

alterou até meados do século XX (VEIGA, 2004). A tabela abaixo, que contempla o 

período entre as décadas de 1940 e 1960, fornece dados que contribuem para a 

compreensão do crescimento populacional e da proporção da população urbana e 

rural, neste período, em Santo Antônio de Lisboa:  
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Situação 

do 

Domicílio 

1940 1950 1960 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Urbano 78 75 113 148 259 260 

Suburbano 37 36 - - - - 
Rural 845 905 783 835 974 960 
Total 960 1016 916 983 1.233 1.220 

População 
Total 

1.976 1.899 2.453 

Tabela 09: Recenseamento Geral de 1940 a 1960 - População residente por sexo e situação de domicílio 
levantados para todo o distrito, incluindo Sambaqui, Cacupé, parte do Saco Grande, e Santo Antônio 

(manipulada) 
Fonte: TONERA,1985  

 

A partir da década de 1950 ocorre um pequeno aumento na população urbana, 

embora de maneira geral a população tenha decrescido. Por outro lado, na década 

de 1960 o número de habitantes volta a crescer, mas ainda de forma moderada. Já o 

número de mulheres em relação ao número de homens aumenta consideravelmente 

na década de 1950. 

A diminuição do contingente populacional na década de 1950 pode estar 

relacionada à decadência da economia agrícola e consequente diminuição de 

empregos na região e o acesso facilitado ao distrito sede, centro da Capital, por meio 

de novas vias terrestres, o que ocasionou um movimento migratório. Essas 

modificações populacionais tiveram consequências na vida da comunidade, que 

sofreu alterações em sua dinâmica urbana, como por exemplo, a diminuição da 

construção civil, que empreendeu novas construções muito lentamente. 

Aos poucos, nas décadas seguintes, a agricultura deixa de ser a atividade 

econômica predominante na localidade. A criação, na década de 1930, da primeira 

linha de ônibus Centro/Canasvieiras, cujo itinerário percorria os bairros do Saco 

Grande e Santo Antônio, impactou de forma significativa a economia da região. Com 

a possibilidade do acesso diário ao distrito sede, o comércio da região sentiu a 

concorrência com outros centros de comércio, dada a maior variedade de produtos 

encontrados no centro. Neste período é iniciada a migração da mão-de-obra ativa 

para o centro em busca de empregos no funcionalismo público ou em atividades 

comerciais e prestação de serviços (VEIGA, 2004).  

Outro fator importante para o enfraquecimento da atividade agrícola foram os 

parcelamentos dos lotes, motivados pela venda ou pelo desmembramento entre 

herdeiros. Sobre tais parcelamentos, completa Vaz (2008, p 79): 
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As parcelas de terra rurais, e os eventuais lotes urbanos, desde então, 
vem alterando o perfil territorial e o quadro da urbanização para 
outros moldes, com outra rapidez; passaram a moldar uma paisagem 
característica e bem distinta da tradicional. Um retalhamento mais 
intenso da terra, e uma outra forma de humanizar, organizar e se 

apropriar da paisagem.  

Soma-se a este contexto de mudanças na economia de Santo Antonio de 

Lisboa a abertura de estradas para o norte da Ilha e o incentivo federal à indústria 

automobilística, o que acabou por tornar obsoleto o transporte marítimo, efetivando 

a desativação do trapiche de Santo Antônio, bem como do porto do Sambaqui. Tanto 

o transporte de mercadorias quanto o de passageiros foi atingido por essa 

modificação, conforme Eliane Veras da Veiga (2004). 

O pesquisador Roberto Tonera (1985) destaca que uma das mudanças 

urbanas mais significativas para o local nas décadas de 1950/60, além da abertura 

do acesso ao Sambaqui pela costa, que até então era feito pela costa por um 

caminho que ia pelo interior, foi a urbanização da praça em frente a igreja, em 1951. 

Esta ação descaracterizou a forma primitiva do ‘terreiro’, juntamente com a alteração 

das ruas de pedras, para passagem de tubulação de esgoto. Neste período a luz 

elétrica chega à localidade, mudando a paisagem, substituindo a iluminação das 

lamparinas por luz elétrica. 

A abertura da rodovia SC 401, na década de 1970, diminuiu a distância entre 

Santo Antônio e o Centro. Já na década de 1980 tem-se a instalação da rede pública 

de telefone e água na região, assim, a bica que atendia toda a região aos poucos cai 

em abandono (VEIGA, 2004) 35. 

 

4.4.1 - De patrimônios, ostras e feirinhas 

 

Em Santo Antonio de Lisboa o traçado colonial sofreu algumas alterações ao 

longo do tempo, mas ao contrário de outras freguesias, ele ainda mantém muito de 

sua concepção original. A maior mudança ocorreu na divisão fundiária, em função do 

crescimento urbano e das frequentes subdivisões. Tais fragmentações acabaram por 

comprometer as características rurais da região, embora ainda seja possível 

                                                
35 O abastecimento de água se dava por meio de poços artesianos, bicas, carioca e uma vertente natural. A carioca não apresentava 
boas condições de higiene, pois servia para o refresco e uso de animais de carga, bem como de fonte de lavação de roupas. 
(TONERA, 1985, pg.29) 
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encontrar algumas chácaras e pequenas plantações, como também casas mantidas 

por herdeiros, como se destaca neste excerto:  

No interior da ilha de Santa Catarina, as antigas comunidades tiveram 
dois destinos nos últimos 25 anos: ou se transformaram 
completamente em balneários turísticos, com a venda da maioria dos 
terrenos para novos moradores, ou não se transformaram 
completamente, de modo que os herdeiros dos antigos moradores 
ainda mantém algum grau de convivência, seja sazonal (temporadas) 
ou semanal (fins de semana, feriados ou datas festivas), justamente 
porque moram no lugar e trabalham em outro ou transformaram suas 

moradias em casa de lazer familiar temporário. Isso me faz pensar 
que o patrimônio cultural mais significativo que essas comunidades 
ainda detêm, além das festas, é um patrimônio de sociabilidade, 
ligado à vizinhança [...] (LACERDA, 2003, p. 181). 

O conjunto de seu patrimônio material sofreu muitas mudanças, 

principalmente a partir da segunda metade do século XX. Algumas casas foram 

modificadas e outras substituídas e, a partir da pequena malha urbana, foram 

criados caminhos para o norte em direção ao Sambaqui e para o sul em direção ao 

Cacupé. Alterou-se também a dinâmica da antiga freguesia que tinha um núcleo 

urbano inicial, que foi constituído ao pé da igreja, ladeado por um terreiro frontal, 

como era habitual na época. O pesquisador Marcelo Cabral Vaz, por meio de seu 

estudo sobre a Lagoa da Conceição, observa tais características de traçado e 

conformação urbana: 

[...] segundo as normas portuguesas - da igreja se organizou a vila. A 

igreja tinha também uma função administrativa e edificada em sítio 
mais alto, marcava a paisagem. Ela servia de referência para os 
caminhos que estruturaram a ocupação. Assim, o patrimônio religioso 
orientava o sistema fundiário, que por sua vez, ordenava a ocupação 
do território. A este contexto terra, correspondeu o delineamento de 
nossa paisagem colonial (VAZ, 2008, p.77).  

As características construtivas das edificações em muito se assemelham com 

as demais freguesias, como Ribeirão e Lagoa, e a maior parte das edificações 

encontradas hoje na região são casas térreas, sendo que existiram alguns sobrados, 

registrados em imagens ou mesmo na memória da população. Destas, atualmente 

pode-se destacar a igreja, construída em terreno doado em 1756 por Clara Manso, 

filha de Manoel Manso de Avelar (SOUZA, 1992), e o cemitério da Irmandade do 

Divino Espírito Santo. Outras edificações também foram destacadas pelo pesquisador 

Roberto Tonera na década de 1980:  
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Entre as construções da época, destacam-se pela reconhecida beleza 
de suas linhas, a residência do cônego Serpa [...], situada no terreno 
da igreja; a residência e escola pertencente ao primeiro professor 
primário de Santo Antônio, Cândido Francisco Goulart; o sobrado [...] 
único na localidade e talvez em todo o distrito, a residência do Pe. 

Manquinho [...] e a provável residência de D. Clara Manso de Avelar 
(segundo informações colhidas pelo professor Franklin Cascaes), 
benfeitora do local. Desta casa resta hoje apenas um fragmento de 
alicerce na beira da praia. (TONERA, 1985, p. 29-30) 

Tal como nos demais distritos, em Santo Antonio de Lisboa ocorre a Festa do 

Divino Espírito, como também são encontrados grupos de terno de reis e boi-de-

mamão. Atualmente, próximo da praça ocorre uma feira de produtos artesanais que 

atrai moradores e visitantes.  

Outra prática encontrada nesta e em outras localidades é a benzedura. São 

rezas repletas de referências ao credo católico, feita geralmente por mulheres a 

quem são creditados poderes de cura. Uma prática antiga, passada de mãe para 

filhas e que ainda hoje muitas “[...] famílias acreditam na cura das mulheres 

benzedeiras e a elas é dado poder de Deus para curar pequenos mares como 'zipra', 

'cobreiro', 'mau-olhado', 'amarelão', 'arca caída', 'olho grande' etc.” (LACERDA, 2003, 

p. 192).  

Hoje, Santo Antônio é um bairro residencial, com características urbanas. Esse 

tecido urbano congrega as funções residencial, de lazer e de turismo, pois recebe 

muitos visitantes, tornando-se uma importante região gastronômica com uma 

quantidade bastante grande de restaurantes e bares. Da atividade agrícola e da 

pesca pouco se mantém, apenas as que subsistem com incentivos à cultura, e a 

criação de moluscos (ostras e mariscos) é bastante expressiva na região.  

Ao longo dos anos, apesar das mudanças, Santo Antônio guardou em sua 

arquitetura e em antigos costumes parte daquilo que o relaciona com a vinda de 

seus povoadores, parte daquilo que o torna um dos recantos mais típicos da 

colonização açoriana na Ilha de Santa Catarina.   

4.4.2 – Morfologia Urbana 

 

A região de Santo Antônio de Lisboa localiza-se na porção central da baía 

Norte da Ilha de Santa Catarina, sendo que sua topografia não apresenta acentuados 

desníveis no trecho de ocupação original da região. Este trecho abrange uma leve 

elevação na porção nordeste da baía, posição estratégica, protegida, em seus 
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primórdios dos eventuais navios que adentrassem a baía pelo norte. A partir deste 

trecho ocupado inicialmente, o sítio passa a apresentar uma topografia de relevo 

mais acentuado, em direção aos morros que separam a localidade do bairro Ratones. 

A área abarcada pelo presente estudo corresponde à sede da antiga freguesia 

que se localiza nesta região de encosta com baixa declividade, voltada para o mar. 

Como a maioria das freguesias da região da Grande Florianópolis, a Igreja volta-se 

para o mar e é conectada a este por uma praça, originalmente apenas um terreiro. 

Esta Igreja é um dos mais importantes exemplares da arquitetura religiosa luso-

brasileira em Florianópolis, embora não seja suntuosa, apresenta-se como um 

importante ponto na paisagem do lugar, principalmente para quem observa a 

localidade a partir do mar. A implantação da Igreja em um ponto alto garante sua 

participação de destaque na paisagem. Anexo à Igreja encontra-se o cemitério.  

A praça, por sua vez, é desenhada, na sua lateral norte,  por uma rua, 

atualmente denominada Osni Barbato. Na lateral sul, a praça, hoje, se estende para 

além dos limites frontais da igreja, conectando-se com uma pequena faixa de mata 

fechada. Segundo os moradores mais antigos da região, esta lateral já teria sido 

ocupada pela residência de Clara Maria Manso, doadora do terreno em que se 

construiu a igreja no século XVIII.  

Quanto ao traçado da ocupação da região, percebe-se claramente a definição 

de quadras, como ocorreu em grande parte das freguesias da região, todavia estas 

se localizam apenas ao norte da praça e da igreja. A definição dos caminhos deu-se 

pela adaptação das quadras à topografia, com seu traçado guiado pelo desenho da 

orla. No núcleo do bairro identificam-se cinco quadras bem definidas e densamente 

ocupadas. 

A ocupação mais antiga do lugar se dá nessas cinco quadras, que formavam o 

‘núcleo urbano’ e ao longo da rua da Praia, atual XV de Novembro. Fora deste núcleo 

encontram-se ocupações antigas ao longo da estrada geral que se estende desde a 

praia do Cacupé (Caminho dos Açores) até a praia do Sambaqui. Nesse caminho 

eram encontradas as propriedades rurais de maior porte.  

A divisão fundiária no núcleo caracterizava-se por pequenos lotes com frente 

pra rua e com uma chácara ao fundo, característica do lugar. Essas chácaras foram 

aos poucos sendo ocupadas por outras edificações, residências para demais 
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membros das famílias. Os lotes têm hoje em média frente de 15m a 20m e 

profundidade de 25m a 30m.  

Já em relação à arquitetura encontrada no núcleo, percebem-se alguns pontos 

de similaridades bem marcantes que vão caracterizar toda a área. Em linhas gerais, 

a arquitetura da região apresenta as seguintes características: 

- Implantação no lote alinhada pela rua, sem ocorrência considerável de casas 

geminadas, já que não havia maior adensamento urbano que justificasse essa 

tipologia de implantação. As casas eram, geralmente, envoltas por árvores, 

compondo pequenas chácaras. 

- Unidades térreas, existindo apenas as ruínas de um antigo sobrado, 

atualmente reformado; 

- Linguagem luso-brasileira mantida, ou seja, as edificações não passaram 

pelo processo de modernização que atribui características ecléticas e modernas, o 

que ocorreu em várias localidades. 

As edificações mais novas não seguem nenhum padrão de implantação ou de 

solução tipológica tradicional, não compondo unidade com as edificações mais 

antigas, sendo que algumas negam totalmente o contexto propondo novos 

alinhamentos e volumes. Outras tentam imitar a linguagem, porém não seguem a 

tipologia básica de implantação no solo e de volumetria. 

Essas novas construções começam a surgir também nas encostas dos morros 

vizinhos, são casas de grande porte, que acabam comprometendo a paisagem do 

lugar. Essas edificações começam a representar perdas na paisagem observada à 

distância, embora a ambiência urbana do local não seja comprometida uma vez que 

não podem ser facilmente observadas de dentro no núcleo estudado. Essa ocupação 

deve-se a uma crescente valorização imobiliária pela qual o bairro vem passando nas 

últimas décadas. Destaca-se que o cuidado maior com esta ambiência deve ser 

tomado na porção mais ao sul da localidade, onde começam a surgir prédios 

residenciais multifamiliares que representam grandes elementos na paisagem.  

Mesmo sendo uma região composta por bens imóveis de valor histórico e 

alguns contemporâneos sem valor intrínseco, existe uma unidade proporcionada pelo 

traçado, que ainda se mantém original, e pela forte presença da Igreja na paisagem.  
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4.4.3 – Análise da Proteção Existente 

 

Em nível estadual, a Fundação Catarinense de Cultura – FCC promoveu o 

tombamento da Igreja de Nossa Senhora das Necessidades, juntamente com o 

cemitério anexo e a praça fronteiriça à Igreja, bens localizados em Santo Antônio de 

Lisboa, por meio do Decreto nº 2.998, de 25 de junho de 1998, apresentado a 

seguir, na íntegra: 

DECRETO N° 2.998, de 25 de junho de 1998. 

Homologa tombamento de imóveis. 

  

            O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, usando 

da competência privativa que lhe confere o inciso III do art. 71 da 
Constituição do Estado, de acordo com o disposto na Lei n° 5.846, de 
22 de dezembro de 1980, alterada pela Lei n° 9.342, de 14 de 
dezembro de 1993, e tendo em vista o que consta do Processo da 
Fundação Catarinense de Cultura, protocolado sob n° 0373, em 12 de 
julho de 1994. 

 DECRETA: 

 Art. 1° Fica homologado o tombamento, nos termos do art. 4° da Lei 
n° 5.846, de 22 de dezembro de 1980, alterada pela Lei n° 9.342, de 
14 de dezembro de 1993, das edificações religiosas, no município de 
Florianópolis, constituídas pelos seguintes bens: 

 I - Igreja Nossa Senhora das Necessidades, localizada à Rua Cônego 
Serpa, s/n° - praça Getúlio Vargas, Santo Antônio de Lisboa; 

II - Igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada à praça Santos 
Dumont, 94 - Lagoa da Conceição; 

III - Igreja Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão, localizada à rua 
Marcelino Dutra, s/n°- praça Herminio Silva, Ribeirão da Ilha; 

IV - Igreja de São Francisco de Paula, localizada à rodovia Tertuliano 

Brito Xavier, s/n° - Canasvieiras; 

V - Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, 
localizada à rua Deodoro, 135 - Centro; 

VI - Capela de São João Batista do Rio Vermelho, localizada na rodovia 
João Gualberto Soares (SC406), 6.847 - praça Clara E. Abreu Soares, 
Rio Vermelho; 

VII - Capela do Menino Deus, localizada à rua Menino Deus, s./n° - 
Hospital de Caridade; 

VII - Igreja Nossa Senhora do Desterro - Catedral Metropolitana, 
localizada à praça XV de Novembro, s/n° - Centro. 
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 Parágrafo único. As áreas protegidas pelo presente Decreto 
constituem-se dos terrenos que contém a edificação religiosa, o 
cemitério anexo e a praça fronteira ao adro da igreja, quando houver. 

 Art 2° Considera-se como entorno da área protegida, para os efeitos 
do art. 16 da referida Lei, a faixa contida nos 100 metros tomados de 
cada uma das extremidades do bem. 

 Art. 3° Os imóveis serão inscritos no Livro do Tombo Histórico da 
Fundação Catarinense de Cultura 

 Art. 4°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Florianópolis, 25 de junho de 1998. 

PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA 

 

Em nível municipal, em 2014 foi promovido o tombamento de bens localizados 

em Santo Antônio de Lisboa, por meio do Decreto Municipal nº 12.854, de 20 de 

março de 2014, publicado em 01 de abril de 2014, edição nº1186, página 1 do Diário 

Oficial do Município de Florianópolis, abaixo transcrito: 

DECRETO N. 12.854, de 20 de março de 2014. 

TOMBA COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICOE NATURAL DO 

MUNICÍPIO, CONJUNTOS HISTÓRICOS E PAISAGÍSTICOS E 
CLASSIFICA OS IMÓVEIS INSERIDOS NA POLIGONAL RESULTANTE, 
LOCALIZADAS EM SANTO ANTÔNIO DE LISBOA E PRAIA DAS FLORES, 
EM SAMBAQUI, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1202/74, LEI 
MUNICIPAL 6486/04, LEI COMPLEMENTAR 154/05 E LEI MUNICIPAL 
2.193/85. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e com base na Lei 
Municipal n. 1.202, de 1974, Considerando o artigo 216 da 
Constituição Federal, relativo à necessidade de proteção do patrimônio 
cultural brasileiro pelo Poder Público, Considerando ser dever do poder 
público municipal colocar sob sua guarda os bens considerados de valor 
histórico, artístico e arquitetônico existentes no Município, 
Considerando a necessidade de enquadrar os imóveis inseridos na 

APC–1 de Santo Antônio de Lisboa em três categorias, a saber: P1, P2 
e P3, conforme especifica o artigo 105 do Plano Diretor dos Balneários 
da Ilha de Santa Catarina (Lei Municipal n. 2.193 de 1985), 
Considerando a importância da preservação de edifícios históricos para 
a memória do Município, Considerando que o resgate da memória 
construída deve também contemplar marcos históricos do interior da 
Ilha de Santa Catarina, no caso, a antiga freguesia de Santo Antônio 
de Lisboa e Sambaqui, Considerando que as edificações apresentam 
tipologia arquitetônica predominantemente do período colonial luso 
brasileiro e que a malha urbana mantém determinações da Provisão 
Régia de 1747, Considerando a necessidade de proteger os marcos 
referenciais na paisagem e a visibilidade do patrimônio protegido; 
Considerando o artigo n. 146 da Lei Municipal n. 2.193, de 1985 que 
condiciona a concessão de licença para demolição de edificações 

construídas há mais de 30 anos à anuência prévia do SEPHAN; 
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Considerando o artigo 105 da Lei Municipal n. 2.193 de 1985, que 
faculta a classificação de prédios nas categorias P1, P2 e P3 em toda a 
área de abrangência do Plano Diretor, Considerando as justificativas 
para tombamento e classificação, elaboradas pelo SEPHAN, anexadas 
ao processo, endossadas pela COTESPHAN, em reunião ocorrida a 12 

de junho de 2013. DECRETA: Art. 1º Ficam tombadas, nos termos da 
Lei n. 1.202, de 1974, como Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do 
Município, os conjuntos histórico, culturais e paisagísticos, localizadas 
na antiga Freguesia de Santo Antônio de Lisboa e Praia das Flores, 
Sambaqui e demarcadas como poligonais nos respectivos mapas 
anexos e parte integrante do presente Decreto. Parágrafo único. Fazem 
parte do tombamento os imóveis, os elementos urbanos e de 

infraestrutura, espaços abertos e acervo natural. Art. 2º As edificações 
inseridas nas respectivas poligonais ficam enquadradas nas categorias 
P1, P2 e P3 respectivamente, de acordo com o Anexo I – Tabela das 
Categorias de Preservação, parte integrante do presente Decreto. 
Parágrafo único. Os condicionantes detalhados na tabela deverão ser 
observados, constituindo-se em elementos integrantes da proteção do 
bem. Art. 3º - As Categorias de Preservação de que trata o artigo 

anterior tem as seguintes definições: I - P-1 - Imóvel a ser totalmente 
conservado, ou restaurado, tanto interna como externamente pelo 
excepcional valor Histórico, Arquitetônico, Artístico ou Cultural de toda 
a unidade. II - P-2 - Imóvel partícipe de conjunto arquitetônico, cujo 
interesse histórico está em ser parte desse conjunto, devendo seu 
exterior ser totalmente conservado ou restaurado, mas podendo haver 
remanejamento interno, desde que sua volumetria e acabamento 
externos não sejam afetados, de forma a manter-se intacta a 

possibilidade de aquilatar-se o perfil histórico urbano e sejam mantidos 
aqueles elementos internos de valor histórico e / ou arquitetônico; e III 
- P-3 - Imóveis próximo à edificação ou a conjunto arquitetônico de 
interesse histórico, podendo ser demolido ou readequado, mas ficando 
a reedificação ou edificação sujeita a restrições capazes de impedir que 
a nova construção ou utilização descaracterize as articulações entre as 
relações espaciais e visuais ali envolvidas. Art.4º - As unidades 

classificadas como P3 não poderão ter altura superior aos prédios 
históricos vizinhos, sem pilotis ou ático. Parágrafo único. A implantação 
destas unidades P3 deverá obedecer o recuo mínimo de 4,00m. (quatro 
metros) com ajardinamento frontal. Art. 5º Fazem parte das 
Categorias de Preservação, os Marcos Referenciais de Paisagem 
Histórico-Cultural, que são elementos construídos ou naturais 
marcantes na paisagem, ou de significado simbólico que devem ser 

preservados em sua integridade física e terem garantida sua 
visibilidade. § 1º A visibilidade dos marcos referenciais histórico-
culturais inseridos na paisagem urbana do Município deverá ser 
preservada, não sendo autorizadas construções que reduzam ou 
impeçam sua apreensão visual, conforme o artigo 19 da Lei Municipal 
1202, de 1974. § 2º - Os Marcos Referenciais de Paisagem Histórico-
Cultural estão descriminados no Anexo I - Tabela das Categorias de 
Preservação e Anexos II e III - Mapas de Tombamento. Art. 6º Fazem 

parte do presente Decreto, o Anexo I - Tabela das Categorias de 
Preservação e Enquadramento de Classificação segundo a Lei Municipal 
2193/85 e os mapas constantes dos Anexos II e III – Mapas de 
Tombamento e Categorias de Preservação, relativos à Freguesia de 
Santo Antônio de Lisboa e Praia das Flores (Sambaqui). Parágrafo 
Único. Este Decreto vem acompanhado de Exposição de Motivos, 
Justificativas e Inventário Fotográfico. Art. 7° A Área Tombada deverá 
observar os dispositivos do Plano Diretor dos Balneários, Lei Municipal 
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2193, de 1985, quanto às APC-1, no que não estiver especificado neste 
Decreto. Parágrafo único. As especificidades não contempladas deverão 
ser deliberadas caso a caso pelo SEPHAN. Art. 8° Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, aos 20 de março de 
2014. CESAR SOUZA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL JULIO CESAR 

MARCELLINO JR. PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO e.e ERON 
GIORDANI SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 
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4.4.4 – Núcleo Histórico de Santo Antônio de Lisboa 
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1: Igreja Nossa Senhora das Necessidades - Praça 

Getúlio Vargas. Proprietário Mitra Diocesana de 

Florianópolis (Lote 38.22.022.1237) 

1: Interior da Igreja Nossa Senhora das 

Necessidades - Praça Getúlio Vargas. Proprietário 

Mitra Diocesana de Florianópolis (Lote 

38.22.022.1237) 

  

1: Igreja Nossa Senhora das Necessidades - Praça 

Getúlio Vargas. Proprietário Mitra Diocesana de 

Florianópolis (Lote 38.22.022.1237) 

2: Cemitério da Igreja Nossa Senhora das 
Necessidades -  Praça Getúlio Vargas. Proprietário 
Mitra Diocesana de Florianópolis (Lote 
38.22.022.1237) 
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3: Casa nº700 – Rua Padre Lourenço de Andrade, 

700 (esquina Conego Serpa). Proprietário 

Walthraut Gertrudes Moecke Marshall (Lote 

38.21.062.0196) 

3: Casa nº700 – Rua Padre Lourenço de Andrade, 

700 (esquina Conego Serpa). Proprietário 

Walthraut Gertrudes Moecke Marshall (Lote 

38.21.062.0196) 

 
 

4: Bar Açores – Rua Conego Serpa, 20. 

Proprietário Antonio Lacerda (Lote 

38.21.073.0168) 

5: Casa Açoriana - Artes e Tramoias Ilhoas – Rua 

Conego Serpa, 30. Proprietário João Otávio Neves 

Filho (Lote 38.21.073.0185) 

 
 

6: Escola Ensinarte  – Rua Professor Alcides 

Goulart, 97. Proprietário Amilcar Santana Lisboa 

(Lote 38.09.038.0039) 

6: Escola Ensinarte – Rua Professor Alcides 

Goulart, 97. Proprietário Amilcar Santana Lisboa 

(Lote 38.09.038.0039) 
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7: Restaurante Villa do Porto - Rua 15 de 

Novembro, 123. Proprietário Mauro Sartorato. 

(Lote 38.21.052.0199) 

8: Casa nº87  - Rua 15 de Novembro, 87. 

Proprietária Adelaide (sem informação de 

sobrenome). (Lote 38.21.052.0229) 

 
 

9: Casa Santos – Rua Conego Serpa, 146. 

Proprietário João Pereira dos Santos. (Lote 

38.21.062.0238) 

10: Antiga Intendência de Santo Antônio de 

Lisboa / Polícia Militar – Rua Conego Serpa, 15. 

Proprietário Prefeitura Municipal de Florianópolis 

(Lote 38.21.064.0132) 

 

4.4.5 – Valores a preservar 

Santo Antônio de Lisboa, conforme anteriormente caracterizada urbanística, 

morfológica e historicamente, possui alguns exemplares arquitetônicos ainda 

íntegros, preservados e em bom estado de conservação. Sua importância histórica 

no contexto da ocupação açoriana, a implantação da Igreja defronte ao mar, a 

implantação urbana (de edificações, vias e formato dos lotes), os exemplares 

arquitetônicos existentes, as tradições, festejos, a memória e os valores paisagísticos 

a este espaço agregados, formador do núcleo histórico de Santo Antônio de Lisboa, 

integrante da ocupação luso-brasileira na costa leste de Santa Catarina, demonstram 

a relevância da Freguesia no contexto da implantação, consolidação e 
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desenvolvimento de parte do território catarinense, colonizado por portugueses, 

essencialmente açorianos. 

Atualmente, Santo Antônio de Lisboa é um bairro consolidado, com 

características predominantemente urbanas, tendo perdido muito da ruralidade de 

outrora, é importante rota gastronômica da cidade, local de cultivo de ostras, ainda 

conta com a pescaria tradicional, apresenta paisagem ímpar e preserva  a cultura 

açoriana. 

Entende-se como premente a preservação dos remanescentes desta 

Freguesia, seus valores culturais, sua arquitetura relevante, sua configuração 

urbana, valores paisagísticos, festejos, memória e tradições. Para isso, indica-se a 

manutenção dos gabaritos, das volumetrias arquitetônicas existentes, das cores 

típicas das edificações de caráter luso-brasileiro, das formas de implantação das 

edificações nos lotes, dos revestimentos das ruas em pedra portuguesa, da relação 

de proximidade com o mar e paisagem circundante.  

Neste contexto particular, sugere-se a proteção do núcleo tradicional, 

delimitado por uma poligonal e circundado por um entorno que funcionará como 

zona de amortização, a ser inscrito nos livros do tombo histórico e paisagístico. 

 

4.4.6 – Descrição da Poligonal de Tombamento 

 

A área de Tombamento do Núcleo Histórico de Santo Antônio de Lisboa está 

delimitada por uma poligonal que une dezesseis pontos georreferenciados tendo por 

base de dados o Geoprocessamento Corporativo da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. A poligonal tem início no Ponto T1, de coordenadas 27°30'25.01"S | 

48°31'7.91"O,  localizado no cruzamento dos eixos da Rua Senador Mafra com a Rua 

Padre Lourenço Rodrigues de Andrade; a partir de então, segue em sentido nordeste 

pelo eixo da Rua Padre Lourenço Rodrigues de Andrade até seu cruzamento com o 

eixo da Rua General Aleluia, onde se localiza o Ponto T2, de coordenadas 

27°30'23.59"S | 48°31'6.14"O. Daqui segue perpendicularmente em sentido 

noroeste pela divisa dos lotes nº 38.21.080.0234 (este incluído) e 38.21.080.0199 

(este excluído), seguindo até encontrar a testada de fundos do lote nº 

38.21.080.0234, em cujo vértice está o Ponto T3, de coordenadas 27°30'21.27"S | 

48°31'8.32"O; o traçado segue, então, em sentido sudoeste pelos fundos deste lote, 

continuando pelo alinhamento de divisa entre os lotes nº 38.21.080.0347 (este 

incluído) e 38.21.080.0364 (este excluído) até encontrar o vértice de divisa entre 

este lote, o lote nº 38.21.080.0362 (este incluído) e o lote nº 38.21.080.0347 

(incluído), definindo-se o Ponto T4, de coordenadas 27°30'22.15"S | 48°31'9.60"O. 
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A partir daí a poligonal assume sentido noroeste e segue pela lateral dos lotes nº 

38.21.080.0362 (este incluído) e 38.21.080.0364 (este excluído), até alcançar o eixo 

da Rua sem nome que faz frente a estes lotes, onde está o Ponto T5, de 

coordenadas 27°30'21.55"S | 48°31'10.09"O. Seguindo em sentido sudoeste, pelo 

eixo da Rua sem nome até encontrar o prolongamento imaginário da testada do lote 

38.21.080.0364 (este excluído), onde se define o Ponto T6 de coordenadas 

27°30'21.80"S | 48°31'10.49"O. Desde então, o traçado continua pela testada dos 

lotes 38.21.080.0364 (este excluído) e 38.21.080.0415 (este excluído), seguindo 

pelo limite lateral do lote 38.09.038.0016 (este incluído) contornando-o até chegar 

ao seu limite de fundos onde se localiza o Ponto T7 de coordenadas 27°30'20.72"S | 

48°31'11.34"O. A partir deste ponto, o traçado segue em sentido sudoeste pelos 

fundos dos lotes nº 38.09.038.0016, 38.09.038.0039 e 38.09.038.0105 (estes 

incluídos) e dos lotes 38.09.038.0155 e 38.09.038.0140 (estes excluídos), 

prologando-se numa linha imaginária até encontrar o eixo da Rua Cônego Serpa 

onde fica o Ponto T8, de coordenadas 27°30'22.12"S | 48°31'13.63"O. Seguindo 

em sentido sudeste pelo eixo desta Rua, a poligonal define o Ponto T9, de 

coordenadas 27°30'22.48"S | 48°31'13.29"O, no encontro com prolongamento 

imaginário da linha divisória entre os lotes nº 38.21.030.0179 (este incluído) e 

38.21.30.0128 (este excluído). Daqui o traçado continua numa linha reta pela linha 

de divisa entre os lotes nº 38.21.030.0227 (este incluído) e 38.21.030.0247 (este 

excluído), cruzando a Rodovia Gilson da Costa Xavier e o lote nº 38.21.030.0405, 

sempre numa linha reta de prolongamento imaginário da divisa dos lotes, 

adentrando o mar até uma distância de 50m da costa, onde está o Ponto T10, de 

coordenadas 27°30'25.35"S | 48°31'17.34"O. Segue então paralelamente à costa em 

sentido sudeste, mantendo a mesma distância, onde se define o Ponto T11 de 

coordenadas  27°30'32.32"S | 48°31'10.19"O no encontro com o prolongamento 

imaginário da linha divisória entre os lotes nº 38.21.087.0349 (este incluído) e 

38.21.087.0508 (este excluído). A poligonal então muda de direção, seguindo a 

nordeste, pelo alinhamento da divisa recém descrita, até atingir o eixo da Estrada 

Caminho dos Açores, onde está o Ponto T12, de coordenadas  27°30'30.20"S | 

48°31'6.69"O. A partir deste ponto, segue no sentido nordeste pelo limite lateral 

esquerdo do cemitério da Igreja Nossa Senhora das Necessidades (este incluído), 

contornando-o até encontrar a linha de projeção imaginária da continuidade do eixo 

da Rua Senador Mafra, onde está o Ponto T13, de coordenadas 27°30'29.98"S | 

48°31'3.21"O. Daqui segue pelo eixo da linha de projeção imaginária em direção a 

Rua Senador Mafra até encontrar o limite de fundo do lote 38.22.022.1408 (este 

excluído), onde se define o Ponto T14, de coordenadas 27°30'29.27"S | 

48°31'3.64"O. O traçado contorna, então, a porção sudoeste da divisão entre os 

lotes 38.22.022.1237 (incluído) e 38.22.022.1408 (este excluído), onde este 

alinhamento encontra o cruzamento com o eixo da Rua Professor Osni Barbato e 

define-se o Ponto T15 de coordenadas 27°30'28.18"S | 48°31'5.64"O. A poligonal 

então segue em sentido nordeste pelo eixo da Rua Professor Osni Barbato até 

encontrar o eixo da Rua Senador Mafra, onde se define o Ponto T16 de coordenadas 

27°30'27.85"S | 48°31'5.16"O. O traçado segue, então, em sentido noroeste pelo 

eixo da Rua Senador Mafra até encontrar o Ponto T1, fechando a poligonal. 
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4.4.7 – Descrição da Poligonal de Entorno 

A área de Entorno do Núcleo Histórico de Santo Antônio de Lisboa está 

delimitada por uma poligonal que une treze pontos georreferenciados, tendo por 

base de dados o Geoprocessamento Corporativo da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis. Ela tem início no cruzamento entre os eixos da Rodovia Gilson da Costa 

Xavier e da Rua Hipólito Machado, onde se define o Ponto E1, de coordenadas 

27°30'17.93"S | 48°31'22.08"O. A partir de então, o traçado segue pelo 

prolongamento imaginário do eixo da Rua Hipólito Machado em sentido sudoeste, 
adentrando 50m no mar, onde está o Ponto E2, de coordenadas 27°30'19.04"S | 

48°31'23.47"O. Seguindo a costa em sentido sudeste a esta distância, a poligonal 

encontra os Pontos T10 e T11 da Poligonal de Tombamento, até atingir o Ponto E3 
de coordenadas 27°30'37.64"S | 48°31'4.74"O no cruzamento da linha imaginária de 

50m da costa com o prolongamento imaginário do alinhamento da divisa entre os 

lotes nº 38.21.087.0540 (este incluído) e 38.21.087.0571 (este excluído). Segue 
este alinhamento em sentido nordeste até encontrar com o eixo da Estrada Caminho 

dos Açores, onde se define o Ponto E4, de coordenadas 27°30'35.29"S | 

48°31'1.28"O. A partir de então, a poligonal segue o eixo da Estrada em sentido 

sudeste até o prolongamento imaginário da linha de divisa entre os lotes nº 
38.22.022.0997 (este incluído) e 38.22.022.0911 (este excluído), definindo-se o 

Ponto E5, de coordenadas 27°30'35.64"S | 48°31'0.62"O. A poligonal segue, então, 

o alinhamento citado em sentido nordeste, continuando pelo fundo dos lotes nº 
38.22.022.0840, 38.22.022.0818, 38.22.022.0796, 38.22.022.0777 (estes 

excluídos), até chegar ao limite de fundos do lote nº 38.22.022.0997 em cujo vértice 

de encontro entre o limite lateral e de fundos deste lote, define-se o Ponto E6, de 

coordenadas 27°30'32.31"S | 8°30'56.79"O. A partir deste ponto, o traçado 
encaminha-se a noroeste pelos fundos dos lotes nº 38.22.022.0997 e 

38.22.022.1237 até o vértice nordeste de encontro entre os lotes nº 38.22.022.1237 

e 38.22.022.1408, onde está o Ponto E7, de coordenadas 27°30'27.73"S | 
48°31'2.31"O. Em sequência, segue-se pelo prolongamento imaginário do eixo da 

Rua General Aleluia e após pelo eixo da via até seu encontro com prolongamento 

imaginário do alinhamento da divisa entre os lotes nº 38.22.022.1631 (este incluído) 
e 38.22.022.1593 (este excluído), definindo o Ponto E8, de coordenadas 

27°30'25.17"S | 48°31'4.72"O. A partir de então, a poligonal segue em sentido 

nordeste pelos fundos dos lotes nº 38.22.022.1631, 38.22.022.1648 e 

38.22.022.1674 e 38.22.022.1698, incluindo-os, até o vértice de encontro do limite 
de fundos com o limite lateral deste lote, onde se define o Ponto 09, de 

coordenadas 27°30'23.30"S | 48°31'2.57"O. Segue o prolongamento imaginário 

deste alinhamento em sentido noroeste até encontrar o eixo da Rua Padre Lourenço 
Rodrigues de Andrade, está o Ponto E10, de coordenadas 27°30'21.97"S | 

48°31'3.87"O. Daqui a poligonal segue o eixo desta rua em sentido nordeste até o 

Ponto E11, de coordenadas 27°30'21.85"S | 48°31'4.02"O. A partir de então, o 
traçado assume sentido noroeste na divisa entre os lotes nº 38.21.080.0113, 

38.21.080.0377, 38.21.080.0379 (estes incluídos) e 38.21.080.0095 (este excluído), 

seguindo neste alinhamento até alcançar a curva de nível de 35 metros, onde se 

define o Ponto E12, de coordenadas 27°30'17.71"S | 48°31'8.72"O. A poligonal 
segue acompanhando a curva até o prolongamento imaginário do eixo da Servidão 

Hipólito Machado, definindo o Ponto E13, de coordenadas 27°30'16.29"S | 

48°31'19.63"O. A partir de então, segue esta linha imaginária e o eixo da via em 
sentido sudoeste até encontrar o Ponto E1, fechando assim seu traçado. 
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O município de Palhoça 

“A Pombinha vai voando;  
Por cima da laranjeira;  
Reina o dono da casa,  

E sua companheira” 

 
 (Trova que acompanha a bandeira do divino) 

 O Município de Palhoça está localizado no litoral de Santa Catarina e fica 

15km ao sul da capital do Estado, Florianópolis. É banhado pelo oceano Atlântico e 

limita-se, ao Norte com o município de São José; ao Sul, com o município de Paulo 

Lopes; a Leste, com a Baía Sul (oceano Atlântico); e a Oeste, com o município de 

Santo Amaro da Imperatriz. 

 

Figura 32: Localização do município de Palhoça no estado de Santa Catarina. Extraída de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SantaCatarina_Municip_Palhoca.svg. Acesso em 04.05.2011. 

 

A área municipal é de 395km², sendo que sua maior parte constitui área 

rural, e o número total de habitantes gira em torno de 140 mil. O povoamento de 



 

P á g i n a  |  1 3 8   

 

Palhoça iniciou-se em 1793, a cidade se emancipou de São José em 1894 e hoje 

possui 48 bairros.  

Palhoça destaca-se no contexto regional pelas atividades comercial e 

industrial. O crescimento industrial do município, deve-se em grande parte a sua 

localização geográfica, próxima a três importantes portos. No setor industrial, 

destacam-se principalmente as indústrias de móveis, de produtos alimentícios e 

bebidas, metal, máquinas e equipamentos, produtos minerais e não metálicos e 

vestuário. É um destino turístico bastante procurado no Estado pelas suas 

belíssimas praias.  

O nome do município originou-se de casas construídas de pau-a-pique, com 

cobertura de palha, denominada palhoça, na localidade da atual região sul do bairro 

da Ponte do Imaruim. Posteriormente outras construções de pescadores 

localizaram-se ao redor deste núcleo, com as mesmas características. 

 O relevo de Palhoça possui preponderância de planícies litorâneas com 

mangues e restingas, utilizadas principalmente para a agricultura, pecuária e 

habitação. O município conforma-se também pelos maciços rochosos da Serra do 

Mar (Serra do Tabuleiro). Os pontos mais elevados são o Morro do Cambirela, com 

1.043m e o Morro da Pedra Branca, com 500m. 

A cidade possui o clima úmido, com estações bem definidas. As temperaturas 

durante o verão ficam em torno de 30ºC e no inverno ficam entre 10 a 20ºC. As 

chuvas são bem distribuídas durante o ano, não existindo estação de seca nem 

chuvosa. A precipitação média anual é de 1.800mm. Os ventos mais frequentes são 

o sul e o nordeste. 

As tradições, costumes e arquitetura deixados pelos colonizadores de origem 

portuguesa, açoriana, italiana e alemã ainda hoje estão presentes no dia-a-dia de 

Palhoça. Outro aspecto relevante do município é o seu artesanato diversificado, 

destacando-se o artesanato indígena, que resgata os valores e a cultura daquele 

povo. No município ainda existem engenhos e alambiques que produzem 

artesanalmente a farinha e a cachaça. 

A vegetação de Palhoça é composta por Mata Atlântica em praticamente 70% 

de sua área, que pertence ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Também 

possui um dos maiores mangues de toda a América do Sul.  
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4.5. Enseada de Brito 

As primeiras povoações do litoral de Santa Catarina foram resultado da 

preocupação dos portugueses de ocupar a Região Sul. A disputa com os espanhóis 

se tornou mais acirrada no século XVII e se fez necessário assegurar a continuidade 

do Império Português até o rio da Prata. 

Vieram então as “Bandeiras de Povoação” de São Vicente - São Paulo, que 

fundaram os primeiros núcleos colonizados, como São Francisco do Sul, Desterro e 

Laguna, logo transformados em Vilas. Estes propiciaram o povoamento de vários 

outros pontos ao longo da costa. Entre esses temos o de Nossa Senhora do Rosário 

da Enseada de Brito, que teve seu povoamento inicial ainda por volta do século 

XVII. Diz, a respeito de sua origem e da passagem do Bandeirante Domingos de 

Brito Peixoto, Lucas Alexandre Boiteux em sua pequena História Catarinense: 

“Referem alguns autores, que este colonizador antes de aportar em 
Laguna estivera estabelecido em frente à ilha de Santa Catarina, no 
lugar que se acha atualmente situada a freguesia da Enseada do 
Brito...” 

A pesquisadora Cristina Silveira Ulyssea Santos (1980) relata que Domingos 

de Brito Peixoto, em 1651, vindo de São Vicente, estabeleceu-se na localidade com 

mais algumas famílias e criou um núcleo de povoamento. Muitos atribuem o nome 

do local a ele. É bastante provável que as pessoas encontradas pelos açorianos 

morando na região sejam os moradores remanescentes da póvoa criada pelo 

bandeirante. 

A fundação da freguesia em 1751 ocorre com a chegada dos colonos 

açorianos. Denominada freguesia de Nossa Senhora do Rosário, desde os seus 

primeiros anos era mais conhecida como Enseada de Brito, como mostra o relato de 

1765 a seguir: “Correndo a costa para o sul está a Freguesia de Nossa Senhora do 

Rosário, chamada de Enseada de Brito e que fica 4 léguas de distância da Vila (de 

Nossa Senhora do Desterro)” (SIMPOZIO, 2009). 

Por volta de 1798 o relatório do Visitador apostólico Pe. Bento Cortes de 

Toledo, também confirma a existência do povoamento antes da chegada dos 

açorianos em 1750: “Ereta em 1675, com 208 fogos, com 1.021 almas de confissão 
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e comunhão. Esta Igreja só tem a Irmandade do Santíssimo sem compromisso” 

(SIMPOZIO, 2009). Percebe-se que o documento assinala, passadas algumas 

décadas de sua fundação, a existência de um número considerável de casas ou 

famílias (fogos) e também de moradores.  

De acordo com Mendonça e Ávila (2002), dos colonos açorianos chegados à 

Ilha de Santa Catarina em 1748, cerca de 400 pessoas foram encaminhadas para o 

continente fronteiriço à Ilha, estabelecendo-se, principalmente, na Enseada de 

Brito.  

O assentamento dos povoadores açorianos foi feito de acordo com as normas 

colonizadoras portuguesas, considerando as condições geográficas do local que 

implicaram em algumas adaptações. A igreja foi instalada em um local de 

visualização estratégica, com um terreiro que conectava a igreja à praia no qual 

eram realizadas as atividades religiosas, as recreativas e o comércio. Sobre a 

igreja, em fins de 1798, ela era descrita como: “[...] a mais pobre que há na 

Comarca, não tem paramentos e a mesma Igreja está vindo abaixo" (SIMPOZIO, 

2009). Na ocasião da chegada do vigário da freguesia, quase ao mesmo tempo que 

chegaram os açorianos, a capela já se encontrava delimitada pela praça.  

Com o deslocamento de Brito Peixoto e alguns colonos para o que seria a 

continuação do empreendimento colonizador até Laguna, o núcleo da Nossa 

Senhora do Rosário da Enseada de Brito se tornou disperso e fraco, tendo ainda 

recebido novos grupos colonizadores até o final do século XVIII. Contudo, só veio 

se consolidar como povoação regular e oficial com a chegada dos açorianos de 1748 

até 1750, época da vinda do maior contingente de imigrantes ilhéus. 

A Enseada de Brito experimentou, então, um desenvolvimento que causou 

sua elevação à categoria de Distrito Policial de Desterro em 13 de abril de 1750 e 

em 13 de maio do mesmo ano à categoria de Freguesia.  

A Freguesia de Nossa Senhora da Enseada de Brito abrangia, no século XVIII 

uma grande área que compreendia os atuais municípios de Santo Amaro (na época, 

do Cubatão), Garopaba, Paulo Lopes e Palhoça. 

O primeiro desmembramento desta área foi o da Freguesia de São Joaquim 

da Garopaba em 1830, restando apenas dois terços da área original. Mais tarde foi 

a criação da Freguesia de Santo Amaro. Assim, a Freguesia da Enseada de Brito foi 

perdendo a sua importância regional. 
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Desde sua fundação, a Freguesia da Enseada foi subordinada à Vila de 

Desterro. Tal subordinação dura até 1833, quando da criação da Vila de São José e, 

a partir de 1894 passa à jurisdição do município de Palhoça.  

Localizada no continente fronteiro à parte sul da Ilha de Santa Catarina, a 

Enseada de Brito é um distrito administrativo do município da Palhoça com uma 

população em torno de 12 mil habitantes. A povoação de seu sítio teve início antes 

mesmo da chegada dos açorianos (SOUZA, 1992). De acordo o pesquisador Vilson 

Farias, os açorianos enviados para a região já encontraram cerca de 125 pessoas 

instaladas no povoamento (FARIAS, 2000).  

A atividade econômica predominante na região era a agricultura de 

subsistência e posteriormente a pesca, que teve bastante destaque. Todavia, com o 

passar dos anos e o desmembramento de várias localidades, com grande perda de 

território, a economia local enfraqueceu. O crescimento de Desterro e seu 

consequente desenvolvimento econômico acabou por atrair a mão-de-obra local, 

criando um êxodo e uma dependência econômica dos municípios vizinhos, 

podendo-se destacar: “Ao longo de mais de dois séculos de existência, viu o 

apogeu e a decadência econômica e a sua população, em busca de melhores 

condições de trabalho e sustento, passou a abandoná-la” (SOUZA, 1992, p. 117-

118). 

O terreiro localizado em frente à Igreja até hoje mantém características 

originais, sem ter sido ocupado por jardins, e é atualmente um dos melhores 

vestígios da forma de ocupação dos imigrantes: “A praça da Enseada é a única na 

região que ainda apresenta o traçado urbano original de como eram 

regulamentadas estas freguesias” (LACERDA, 2003, p. 130). É a partir dele que se 

organizam as arquiteturas residenciais.  

Na década de 80 a comunidade viu o traçado original da sua praça secular 

ameaçado pela construção de um centro de saúde no seu interior. Este fato causou 

indignação dos moradores e acabou por gerar a solicitação de tombamento do 

conjunto à Fundação Catarinense de Cultura e à Secretaria do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional.  

Foi então embargada a obra do centro de saúde e promovido, inicialmente, o 

tombamento estadual do bem. No Iphan, o processo de tombamento da Enseada 

de Brito foi iniciado em 1988. 



 

P á g i n a  |  1 4 2   

 

Atualmente percebe-se a tendência de a região tornar-se um balneário de 

verão, destino de outras localidades na Grande Florianópolis. Isto deve desenvolver 

atividades de suporte ao turismo que muitas vezes, podem significar riscos ao 

patrimônio e que, portanto, demandam cuidado das autoridades. Espera-se que em 

futuro próximo fique realmente protegido um dos mais belos e significativos marcos 

do início da colonização do sul do país. 

 

         Figura 33: Praça e Igreja de Enseada de Brito. Fonte: SOUZA, 1992 

 

4.5.1. Patrimônios inscritos em seu traçado 

O homem como ser social sempre necessitou do espaço de convívio 

comunitário, que podia ser ao redor da fogueira, da fonte de água ou sob a sombra 

de uma árvore. 

Da ágora dos gregos, que era, segundo Lewis Munford, “local de assembleia 

onde a gente da cidade ia se reunir”, ao fórum, este já com o templo incorporado 

ao seu espaço, descenderam as tipologias de Plaza, Campo, Piaza e Granplace.Com 

o renascimento, os europeus resgataram o fórum romano, caracterizado pelo eixo 

central ortogonal, rigidez do traçado e centralização. 

A praça do século XVIII no sul do Brasil apresentava características 

renascentistas e provavelmente influência da plaza espanhola “que adotava a trama 

reticular, praça ao centro, igreja e cabildo”, bem como os colégios jesuítas, sempre 

dotados de amplo terreiro frontal. 
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De acordo com Oswaldo Cabral em “Os Açorianos”, as iniciativas 

colonizadoras da coroa portuguesa recebiam normas a serem seguidas com relação 

à acomodação dos povoadores e à forma como deveriam se desenvolver as 

povoações no referente às praças: 

“No cítio destinado para o logar se assignará um quadrado para 
praça de 500 palmos de face, em lado se porá a igreja, a rua ou ruas 
se demarcarão ao cordel com largura ao menos de 400 palmos, e 
por elas e nos lados da praça se porão moradas com boa ordem e 
quintal aos fundos.” 

Essa determinação, porém, foi adaptada segundo as condições histórico-

geográficas encontradas em nosso estado. 

Sendo a extensão da praça definida pelo espaço que separava a capela, 

localizada em ponto de visualização estratégica, e o mar, ficaram os embriões das 

cidades, no século XVIII em Santa Catarina, definidos então por um desenho 

urbano geométrico e centralizado. Assim são: São Francisco do Sul, Desterro, 

Laguna, Enseada de Brito, São José e várias das freguesias da ilha de Santa 

Catarina. 

Nessas localidades era o terreiro ou a praça o centro do povoamento, sendo 

que estes mantêm até hoje sua importância na vida comunitária, abrigando 

reuniões religiosas, cívicas e recreativas, além de atividades de comércio, feiras e 

mercados. 

A maioria das cidades revela hoje essa conformação urbana alterada, a 

Enseada de Brito, todavia, foi um dos locais que preservou sua configuração 

urbana, mantendo o conjunto que compreende a Praça, a capela de Nossa Senhora 

do Rosário e alguns exemplares do casario térreo da tradicional arquitetura luso-

brasileira como documento vivo, que melhor nos proporciona a visualização e o 

entendimento da concepção básica da implantação das primeiras cidades no litoral 

do estado. 

Os estudos realizados na Enseada, relacionados ao espaço edificado da 

localidade, salientam que existem apenas poucos exemplares dos sobrados que 

configuravam a paisagem primeira do lugar. Como também a relação da casa com 

a praça, que hoje pode ser observada apenas nas casas térreas.  

Foram identificadas três formas de ocupação do lote na área: a forma antiga 

de implantação que configura uma edificação instalada no meio do lote, sem 
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relação direta com o desenho do traçado urbano, a casa era instalada a maneira 

rural, no meio do lote; Posteriormente, a casa é construída no alinhamento da rua e 

geminada. A disposição interna segue a maneira tradicional luso-brasileira com um 

corredor que une todos os cômodos e o quintal dos fundos; A última forma e mais 

recente são, em sua maioria, casas soltas nos terrenos, em relação à planta, 

podendo-se destacar alterações como o desaparecimento das alcovas e entradas 

laterais. 

A capela, construída aos moldes da época da colonização, tinha inicialmente 

uma arquitetura simples, seguindo o padrão tradicional do Estado. Posteriormente 

recebeu uma torre central. 

A praça, ornada com um renque de palmeiras que a emolduram, mantém o 

seu traçado original, volta as costas para a Serra do Tabuleiro e avança até a praia 

na face voltada para o mar. Ela ganha destaque no conjunto pelo valor patrimonial 

que guarda em seu formato. Em volta da praça estão as casas térreas, algumas 

delas ainda em estilo colonial. 

Também nesta localidade é realizada a Festa do Divino Espírito Santo, que 

tem destaque no calendário de Palhoça, município ao qual o distrito pertence, 

sendo uma das maiores festas do divino em Santa Catarina. Faz parte da festa o 

desfile da bandeira do divino acompanhada de um grupo de foliões com músicos e 

cantadores. Na comunidade da Enseada de Brito, como nas comunidades do 

Ribeirão da Ilha e Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, ainda se encontram 

bandeiras em sua expressão mais tradicional (PINHO, 2003).  

A Enseada de Brito, assim chamada desde os primeiros tempos, ainda é um 

recanto de águas calmas. De grande importância histórica para Santa Catarina, 

representa um dos melhores modelos de cidade do século XVII por preservar o 

traçado original de sua praça, implantada pelos primeiros moradores ainda no 

século XVII, apesar de só ter sido regularizada com a chegada dos açorianos de 

1750. 
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4.5.2. Praças – Nota para o Estudo das Primeiras Implantações 

Urbanas de Santa Catarina - A Enseada de Brito. 

 

Figura 34: Croqui de Dalmo Vieira Filho, ilustrando a forma de implantação da Praça de Enseada de 
Brito. 

 

Parece-nos inaceitável a tese defendida por alguns autores, de que as 

povoações de diversas das freguesias da costa e da ilha de Santa Catarina teriam 

sido, originariamente, produto da vinda dos açorianos. Parece-nos exaustivamente 

comprovado, pelos exemplos anteriormente citados que pelo menos a maior parte 

destas povoações, ainda que de maneira primitiva estavam ocupadas, recebendo  

aí sim  grande impulso com a chegada dos ilhéus. O seu núcleo inicial e por 

consequência a base do seu traçado, já estariam demarcados. Este é o caso de 

Enseada de Brito. 

Inicialmente, é preciso insistir, baseado em Boiteux e Cabral, em consertar o 

erro que consiste em atribuir-se à passagem do Bandeirante Domingos de Brito 

Peixoto - a caminho da fundação de Laguna - o nome da enseada. Esta correção, 

ainda nos possibilitará a comprovação de sua ocupação anterior: “Muito aceitável, 

acho que a citada enseada tomasse o apelido do capitão-mor Salvador de Souza 

Brito. No pequeno plano da ilha de Santa Catarina e continente fronteiro, que 

acompanha a descrição da viagem de Fuzie (1712) encontramos a enseada em 

questão com a seguinte legenda: por Toles Barques Porttuguaises. Na descrição da 

viagem se vê: Em frente dela, perto da terra firme, existe um ilhote (do Andrade?) 

detrás do qual há um pequeno porto, onde o governador da ilha tem 
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ordinariamente uma barca para fazer comércio de peixe seco que transporta para a 

Lagoa (provavelmente Laguna) ou ao Rio de Janeiro.” 

“A combinação de Salvador de Souza com os navios que se achavam no ano 

anterior (1711) em Araçatuba dá demonstração de que naquelas redondezas tinha 

elle alguma prioridade e gente sua.”36 

Havia, portanto, moradores, e acreditamos que a chegada dos açorianos 

tenha justificado sua condição de freguesia, nomeado o vigário em 1751 ou 1758. 

Nossa tese é que a pequena capela e o “traço” da praça já existiam quando da 

chegada dos ilhéus. (Talvez ampliada com a sua chegada). Assim o desenho da 

praça e a escolha do sítio da capela Nossa Senhora do Rosário seriam de autoria 

dos moradores primitivos, espelhados nos exemplos de Laguna - com quem 

mantinham comércio - e nas vizinhas Desterro e São José. 

Situada a capela de Nossa Senhora do Rosário sobre a pequena elevação, de 

costas para a Serra do Tabuleiro, tem diante de si, magnífico terreiro retangular 

que avança até a praia. Em volta, estão as casas térreas- algumas das quais 

constam entre os melhores exemplos sulinos de arquitetura civil. Se a capela 

recebeu posteriormente torre central que descaracteriza sua filiação ao partido dos 

frontispícios tradicionais do estado, em contrapartida foi ornada com renque de 

palmeiras que emolduram o maravilhoso conjunto. Aqui não se aterrou o mar, não 

se construiu prefeitura na praia, nem se enfeitou a praça de modo a adaptá-la aos 

preceitos mais novos do paisagismo do século XX (como São José, Laguna e 

Desterro). 

A praça permanece com o terreiro em toda a amplidão, testemunho vivo, na 

sua simplicidade, dos primeiros povoados catarinenses. Podemos considerá-la 

matriz do que apelidamos partido geral.37 

4.5.3. Morfologia Urbana 

Analisando o relevo da localidade na área urbana, percebe-se um aclive que 

se acentua na medida em que se aproxima das encostas do Maciço do Morro do 

                                                
36 Boiteux, Lucas A. Paulistas em Santa Catarina Seiscentista. Tip. Do Diário Oficial. São Paulo. 
37 O autor chama de “partido geral” a generalização que consiste em afirmar que o povoador, no ato de construir a 

capela, intencionalmente planejava a praça frontal, generosa e ligada ao mar. 
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Cambirela, local atualmente ocupado pela Rodovia Federal BR101 (ponto mais 

elevado da localidade). A parte mais plana do sítio é a ocupada pela praça e suas 

adjacências. 

 Esta praça apresenta formato quadrilátero, com dimensões aproximadas de 

180m na sua maior extensão, 140m na menor extensão e aproximadamente 80m 

na lateral paralela à praia. A região da praça era o ponto de recepção das 

embarcações que na enseada aportavam e servia como área de descarga de 

mercadorias e tripulação. A localização da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no eixo 

central da praça, em sua parte alta, oposta ao mar, garante o controle visual sobre 

o local, assim como a sua visualização desde a borda d’água, podendo ser 

considerado como um elemento de referência e ponto focal. 

O entorno da praça é definido por vias que organizam a ocupação desta área 

do núcleo histórico, sendo a via junto à face superior da praça, a Rua Nossa 

Senhora do Rosário que segue paralela à praia e a BR101. A ocupação urbana se dá 

ao longo das duas vias perpendiculares ao mar (sem denominação), com lotes 

retangulares com testadas que medem em média 12m.  

A disposição das edificações nos lotes apresenta diferentes características, no 

que diz respeito ao espaço edificado da localidade. Salienta-se que os poucos 

exemplares dos sobrados que configuravam a paisagem daquele lugar já não 

existem mais, dessa forma a relação da casa com a praça, hoje, pode ser 

observada apenas nas casas térreas. Para tanto são descritas três formas de 

ocupação do lote na área: 

1. A forma antiga de implantação que configura a edificação instalada a 

maneira rural, no meio do lote, sem relação direta com o desenho do traçado 

urbano; 

2. Posteriormente, a casa passa a configurar o desenho urbano, sendo 

construída no alinhamento da rua e geminada. Nesta forma de ocupação a relação 

entre a edificação e o espaço público se dá de forma direta. A disposição interna 

segue a maneira tradicional luso-brasileira com um corredor que une todos os 

cômodos e o quintal dos fundos. 

3. A última forma de ocupação, mais recente, não configura o espaço urbano, 

sendo geralmente caracterizada por casas ‘soltas’ nos terrenos, com afastamentos 

laterais e frontais que nem sempre seguem um ritmo ou configuram uma 
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continuidade no espaço urbano, estabelecendo uma relação indireta entre a 

edificação e o espaço aberto. Referindo-se à organização interna da planta baixa, 

podem-se destacar alterações como o desaparecimento das alcovas e entradas 

laterais. 

Sendo estas duas últimas formas de ocupação as mais recorrentes 

atualmente nas vias paralelas à praça, onde ainda encontram-se exemplares de 

casas luso-brasileiras, alinhadas na testada frontal do lote, e as demais se 

configuram segundo a última forma de ocupação apresentada, além de alguns lotes 

desocupados. Em função disso, acredita-se, a sequência visual que existia quando 

da ocupação original da freguesia foi comprometida, uma vez que a as ocupações 

mais recentes apresentam intersticidades e recuos irregulares. 

Em relação às características arquitetônicas das edificações, o conjunto de 

casas junto às vias voltadas para praça não apresenta uma unidade morfológica 

nem de composição. Isso se deve às diferentes formas de ocupação do lote, mas 

também às características arquitetônicas das novas edificações, que apresentam 

alturas e proporções diversas; coberturas e aberturas de diferentes padrões, 

dimensões e acabamentos; além de elementos como muros, cercas e gradis junto 

às fachadas, as quais igualmente recebem acabamentos de diversos tipos e 

materiais. 

  A capela que foi construída de acordo com os padrões das demais igrejas do 

litoral catarinense, apresentando arquitetura bastante simples, recebeu 

posteriormente uma torre central. Por outro lado, a praça foi ornada com um 

renque de palmeiras que emolduraram a paisagem. Algumas destas foram 

removidas recentemente, segundo informação dos moradores locais. A capela e a 

praça são tombadas pelo Estado. 

4.5.4 - Análise da Proteção Existente 

Em nível estadual, a Fundação Catarinense de Cultura – FCC promoveu o 

tombamento da Igreja Nossa Senhora do Rosário, juntamente com o cemitério 

anexo e a Praça, bens localizados na Enseada de Brito, por meio do Decreto nº 

2.997, de 25 de junho de 1998, apresentado a seguir, na íntegra: 

DECRETO N° 2.997, de 25 de junho de 1998. 

Homologa tombamento de imóveis. 
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 O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da 
competência privativa que lhe confere o inciso III do art. 71 da 
Constituição do Estado, de acordo com o disposto na Lei n° 5.846, 
de 22 de dezembro de 1980, alterada pela Lei n° 9.342, de 14 de 
dezembro de 1993, e tendo em vista o que consta do Processo da 
Fundação Catarinense de Cultura, protocolado sob n° 0373, em 12 
de julho de 1994. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica homologado o tombamento, nos termos do art. 4° da Lei 
n° 5.846, de 22 de dezembro de 1980, alterada pela Lei n° 9.342, 
de 14 de dezembro de 1993, da edificação religiosa, no município de 
Palhoça, constituída pela Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada 
à Praça lnácio Paulo Darli - Enseada de Brito. 

Parágrafo único. A área protegida pelo presente Decreto constitui-se 
do terreno que contêm a edificação religiosa, o cemitério anexo e a 
praça fronteira ao adro da igreja. quando bouver. 

 Art. 2° Considera-se como entorno da área protegida. para os 

efeitos do art. 16 da referida Lei, a faixa contida nos 100 metros 
tomados de cada uma das extremidades do bem. 

Art 3° Os imóveis serão inscritos no Livro do Tombo Histórico da 
Fundação Catarinense de Cultura. 

 Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Florianópolis, 25 de junho de 1998. 

PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA 
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4.5.5 – Núcleo Histórico da Enseada de Brito 
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1: Vista desde a Igreja de Nossa Senhora do Rosário  - Rua Nossa Senhora do Rosário, s/n. 

 

2: Vista desde a Orla da Enseada de Brito 

  

3: Igreja de Nossa Senhora do Rosário - Rua 

Nossa Senhora do Rosário, s/n. Proprietário Mitra 

Metropolitana de Palhoça (Lote não cadastrado no 

GeoMais – Sistema de Geoprocessamento de 

Palhoça) 

3: Igreja de Nossa Senhora do Rosário - Rua 

Nossa Senhora do Rosário, s/n. Proprietário Mitra 

Metropolitana de Palhoça (Lote não cadastrado no 

GeoMais – Sistema de Geoprocessamento de 

Palhoça) 
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3: Igreja de Nossa Senhora do Rosário - Rua 

Nossa Senhora do Rosário, s/n. Proprietário Mitra 

Metropolitana de Palhoça (Lote não cadastrado no 

GeoMais – Sistema de Geoprocessamento de 

Palhoça) 

3: Igreja de Nossa Senhora do Rosário - Rua 

Nossa Senhora do Rosário, s/n. Proprietário Mitra 

Metropolitana de Palhoça (Lote não cadastrado no 

GeoMais – Sistema de Geoprocessamento de 

Palhoça) 

  

4: Casa Peninha  - Estrada geral da Enseada, 

282. Proprietário Gelci José Coelho (Peninha) 

(Lote 01.05.170.0671) 

4: Casa Peninha - Estrada geral da Enseada, 282. 

Proprietário Gelci José Coelho (Peninha) (Lote 

01.05.170.0671) 
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5: Casa sem nº - Estrada geral da Enseada, s/n. 

Proprietário (não consta) (Lote 01.05.170.0588) 
6: Casa Fontes - Rua lateral direita da Praça 

Inácio Paulo Dalri, 298. Proprietário Paulo Fontes. 

(Lote 01.05.170.0738) 

  

6: Casa Fontes - Rua lateral direita da Praça 

Inácio Paulo Dalri, 298. Proprietário Paulo Fontes. 

(Lote 01.05.170.0738) 

7: Casa Andrade– Rua Nossa Senhora do Rosário, 

6. Proprietário João Gualberto Vasco de Andrade 

(Lote não cadastrado no GeoMais – Sistema de 

Geoprocessamento de Palhoça) 

  

8: Casa Pereira - Rua lateral esquerda da Praça 

Inácio Paulo Dalri, 640. Proprietária Neuci Maria 

Pereira (Lote 01.05.161.0358) 

9: Casa nº620 - Rua lateral esquerda da Praça 

Inácio Paulo Dalri, 620. Proprietário (não consta). 

(Lote 01.05.161.0341) 
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10: Botequim da Enseada - Rua lateral esquerda 

da Praça Inácio Paulo Dalri, 602. Proprietário 

Sidnei Souza (Lote 01.05.161.0324) 

11: Casa nº560 - Rua lateral esquerda da Praça 

Inácio Paulo Dalri, esquina com a Rua Vereador 

Hermundino Silveira, 560. Proprietário (não 

consta). (Lote 01.05.161.0298) 

  

12: Casa nº461 - Rua lateral esquerda da Praça 

Inácio Paulo Dalri, 461. Proprietário (não consta). 

(Lote 01.05.165.0232) 

13: Casa Ribeiro - Rua Nossa Senhora do Rosário, 

78. Proprietário Guilherme Ribeiro (Lote não 

cadastrado no GeoMais – Sistema de 

Geoprocessamento de Palhoça) 

 

4.5.6 – Valores a Preservar 

A Enseada de Brito, conforme anteriormente caracterizada urbanística, 

morfológica e historicamente, possui alguns exemplares arquitetônicos luso-

brasileiros ainda íntegros, preservados e em bom estado de conservação. Sua 

importância histórica é nítida no contexto da ocupação territorial, considerando a 

forma de implantação da Igreja (defronte ao mar, defronte a ampla praça), a 

implantação urbana no entorno da praça, os remanescentes arquitetônicos 

existentes, as tradições, os festejos, a memória e os valores paisagísticos a este 

espaço agregados. É núcleo relevante no contexto da ocupação luso-brasileira na 
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costa leste de Santa Catarina e no contexto da implantação, consolidação e 

desenvolvimento de parte do território catarinense, colonizado por portugueses, 

essencialmente açorianos. 

A Enseada de Brito é um bairro isolado do centro da cidade de Palhoça, de 

ricas belezas naturais, belo patrimônio edificado, predominantemente ocupada por 

moradores tradicionais, que se valem da pesca tradicional para prover seu 

sustento.  

Para que se compreenda o histórico de ocupação deste território, é 

necessária a preservação desta porção peculiar e seus valores culturais, 

preservando sua arquitetura, a configuração urbana, os valores paisagísticos, as 

tradições, a memória e os festejos. Para tanto, indica-se a manutenção de 

gabaritos e volumetrias dos exemplares arquitetônicos relevantes, das cores típicas 

das edificações de caráter luso-brasileiro, das formas de implantação das 

edificações nos lotes e do cinturão verde circundante.  

Assim, neste contexto particular, sugere-se a proteção do núcleo tradicional, 

delimitado por uma poligonal e circundado por um entorno que funcionará como 

zona de amortização, a ser inscrito nos livros do tombo histórico e paisagístico. 

 

4.5.7 – Descrição da Poligonal de Tombamento 

A área de Tombamento do Núcleo Histórico da Freguesia de Enseada de Brito 

está delimitada por uma poligonal que une doze pontos georreferenciados tendo 

por base de dados do Google Earth e o sistema GeoMais da Prefeitura Municipal de 

Palhoça. A poligonal tem início no Ponto T1, de coordenadas S 27°46'43.78" | O 

48°37'57.18", que fica no eixo de encontro da Rua Vereador Hermundino Silveira 

(379) com a Rua Rui Hermundino da Silveira; deste ponto segue em sentido oeste 

passando pelos fundos dos lotes 01.05.239.0298, 01.05.239.0306, 

01.05.239.0316, 01.05.239.0324, 01.05.239.0341, 01.05.239.0358 e 

01.05.239.0403, estes incluídos, prolongando-se até o encontro com a Rua Nossa 

Senhora do Rosário definindo o Ponto T2, de coordenadas S 27°46'43.65" | O 

48°38'1.00"; deste ponto segue em sentido sul pelo eixo da Rua Nossa Senhora do 

Rosário até o encontro com o prolongamento do limite lateral da casa nº 06, esta 

incluída, definindo o Ponto T3, de coordenadas S 27°46'44.52" | O 48°38'1.01"; 

deste ponto segue em sentido oeste pela lateral da casa nº 06, incluindo-a e o lote 

que a contém, prolongando-se até o encontro com o cemitério paroquial definindo o 

Ponto T4, de coordenadas S 27°46'43.84"| O 48°38'4.24"; deste ponto segue em 

sentido norte e inflete em direção oeste pelos limites do cemitério paroquial, este 

incluído e o lote que o contém, prolongando-se até o encontro com o eixo da 
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Rodovia BR-101 definindo o Ponto T5, de coordenadas S 27°46'41.90" | O 

48°38'6.13"; deste ponto segue em sentido sul até o encontro com o 

prolongamento da Rua 1582 definindo o Ponto T6, de coordenadas S 27°46'49.62" 

| O 48°38'7.69"; deste ponto segue pelo eixo da Rua 1582 em sentido leste e 

inflete, pela curva da mesma rua, em direção norte até o encontro com o 

prolongamento imaginário da Rua 1510 definindo o Ponto T7, de coordenadas S 

27°46'48.16" | O 48°38'1.06"; deste ponto segue em sentido leste pelos fundos do 

lote 01.05.248.0992, este incluído, até o encontro da Rua Nossa Senhora do 

Rosário com a Rua 1510 definindo o Ponto T8, de coordenadas S 27°46'48.07" | O 

48°37'59.42"; deste ponto segue em sentido sudeste pelo eixo da Rua Nossa 

Senhora do Rosário até o encontro do prolongamento dos limites laterais dos lotes 

01.05.246.0738, este incluído, e 01.05.246.0438, este excluído, definindo o Ponto 

T9, de coordenadas S 27°46'51.71" | O 48°37'58.10"; deste ponto segue em 

sentido leste pelo limite lateral do lote 01.05.246.0738, este incluído, prolongando-

se 100 metros a partir dos fundos do lote em uma linha imaginária em direção ao 

mar definindo o Ponto T10, de coordenadas S 27°46'52.07"| O 48°37'48.11"; 

deste ponto segue em sentido norte em uma linha imaginária paralela à costa até o 

prolongamento do encontro dos limites dos lotes 01.05.243.0023, este incluído, e 

01.05.243.0024, este excluído, definindo o Ponto T11, de coordenadas S 

27°46'45.24" | O 48°37'48.53"; deste ponto segue em sentido oeste pelos fundos 

dos lotes 01.05.243.0009, 01.05.243.0023, 01.05.243.0031, 01.05.243.0047 e 

01.05.243.0232, estes incluídos, prolongando-se até o encontro com o eixo da Rua 

Rui Hermundino da Silveira definindo o Ponto T12, de coordenadas S 27°46'43.63" 

| O 48°37'54.91"; deste ponto segue em sentido oeste pelo eixo da Rua Rui 

Hermundino da Silveira até o seu encontro com a Rua Vereador Hermundino 

Silveira (379) ligando-se novamente ao Ponto T1, fechando assim a poligonal.   

 

4.5.8 – Descrição da Poligonal de Entorno 

 
A área de entorno do Núcleo Histórico da Freguesia de Enseada de Brito está 

delimitada por uma poligonal que une dez pontos georreferenciados tendo por base 

de dados do Google Earth e o sistema Geomais da Prefeitura Municipal de Palhoça. 

A Poligonal tem início no Ponto E1, de coordenadas S 27°46'36.19" | O 

48°38'0.11", que fica no eixo de encontro da Rua Nossa Senhora do Rosário com a 

Rua 1505; deste ponto segue sempre pelo eixo da Rua 1505 em sentido oeste e 

inflete, por uma curva nesta mesma rua, em direção norte, até o encontro do seu 

prolongamento com a Rodovia BR-101, definindo o Ponto E2, de coordenadas S 

27°46'31.91" | O 48°38'4.05"; deste ponto segue pelo eixo da Rodovia BR-101 em 

sentido sul, passando pelos pontos T05 (S 27°46'41.90" | O 48°38'6.13") e T06 (S 

27°46'49.62" | O 48°38'7.69") da poligonal de tombamento, até o encontro com o 

prolongamento do limite lateral do lote 01.05.248.0829, este incluído, definindo o 

Ponto E3, de coordenadas S 27°46'53.86" | O 48°38'8.58"; deste ponto segue em 

sentido leste pelo limite dos lotes 01.05.248.0829, este incluído, e 01.05.248.0599, 
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este excluído, prolongando-se até o encontro com a Rua 1606 e seguindo pelo eixo 

desta Rua até o encontro com a Rua Nossa Senhora do Rosário, definindo o Ponto 

E4, de coordenadas S 27°46'54.41" | O 48°37'56.57"; deste ponto segue em 

sentido sul pelo eixo da Rua Nossa Senhora do Rosário até o encontro com a 

Servidão Nelsa Lídia da Silveira Martins definindo o Ponto E5, de coordenadas S 

27°46'55.25" | O 48°37'56.54"; deste ponto segue em sentido sudeste pelo eixo da 

Servidão Nelsa Lídia da Silveira Martins e pelo acesso à praia situado entre os lotes 

01.05.246.0054, este incluído, e 01.05.249.0853, este excluído, prolongando-se 

100 metros a partir dos fundos deste lote em uma linha imaginária em direção ao 

mar definindo o Ponto E6, de coordenadas S 27°46'57.61" | O 48°37'49.21"; 

deste ponto segue em sentido norte em uma linha imaginária paralela à costa até o 

encontro com o prolongamento da Rua Hemógenes de Souza Reis (381) definindo o 

Ponto E7, de coordenadas S 27°46'40.25" | O 48°37'47.85"; deste ponto segue 

em sentido oeste até o encontro com a Rua Hemógenes de Souza Reis (381), 

seguindo sempre pelo eixo desta mesma Rua até o encontro do seu prolongamento 

com a Rua Vereador Hermundino Silveira (379) definindo o Ponto E8, de 

coordenadas S 27°46'40.70" | O 48°37'56.74"; deste ponto segue em sentido norte 

pelo eixo da Rua Vereador Hermundino Silveira (379) até o encontro com a Rua 

Lídia Soares Pereira (1508) definindo o Ponto E9, de coordenadas S 27°46'39.17" 

| O 48°37'56.54"; deste ponto segue em sentido oeste pelo eixo da Rua Lídia 

Soares Pereira (1508) até o encontro do seu prolongamento com a Rua Nossa 

Senhora do Rosário definindo o Ponto E10, de coordenadas S 27°46'38.76" | O 

48°38'0.67"; deste ponto segue em sentido norte pelo eixo da Rua Nossa Senhora 

do Rosário até o encontro com a Rua 1505 ligando-se novamente ao Ponto E1, 

fechando assim a poligonal.   
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Justificativa 

 

Os assentamentos urbanos estabelecidos para receber os imigrantes trazidos 

dos Açores com o objetivo povoar a porção portuguesa da América Meridional se 

estruturaram em condições particulares em relação aos núcleos urbanos que até 

então existiam no litoral e constituem importantes documentos urbanísticos da 

ocupação do território brasileiro.   

Nas origens do povoamento europeu na chamada América Portuguesa, os 

núcleos pioneiros fundados no Brasil a partir de 1532, buscavam a proteção de 

sítios elevados, eram cercados por muralhas ou paliçadas, apresentando malhas 

urbanas irregulares, dotadas de quarteirões difusos onde predominava a adaptação 

à topografia e aos acidentes naturais. Em Santa Catarina, os primeiros núcleos 

urbanos instalaram-se apenas a partir de meados do século XVII, decorridos, 

portanto, século e meio da viagem de Cabral. Nesse intervalo de tempo, o território 

que atualmente forma o litoral de Santa Catarina havia se transformado em uma 

das primeiras regiões de apresamento de índios por parte dos moradores de São 

Paulo. A atividade foi tão intensa que os documentos apontam para o virtual 

despovoamento da costa já no início do século XVII.  

O deserto humano em que se transformara o território não retrata a 

importância que o litoral sul despertou nos europeus logo depois das viagens de 

Colombo, Cabral e Pinzón, entre outros. Durante toda a primeira metade do século 

XVI, o litoral de Santa Catarina foi insistentemente procurado por vários dos 

capitães mais afamados a serviço de Portugal e principalmente da Espanha, que o 

demandavam em virtude das notícias de grandes riquezas nas imediações do Rio da 

Prata. Entretanto, depois de numerosas expedições, depois que Pizarro encontrou e 

destruiu o Império Inca, percebeu-se que embora as notícias sobre essas riquezas 

fossem verdadeiras, elas se referiam ao conhecimento difuso que os indígenas 

brasileiros tinham dos povos que há séculos habitavam a vertente oriental da 

Cordilheira dos Andes. Esses povos, desde há muito praticavam a agricultura 

intensiva, coziam cerâmicas, organizavam-se em estruturas político-administrativas 

rígidas e conheciam os segredos da obtenção e fundição de metais.  Portanto, a 

riqueza procurada no Rio da Prata por Vespúccio, Martim Afonso, Juan Dias Solis,  
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Sebastião Caboto e tantos outros, estavam do outro lado dos Andes. Como 

consequência, toda a chamada América Meridional imergiu em longo esquecimento. 

No litoral, do lado das possessões portuguesas, o povoado mais ao sul era o 

pequeno núcleo de Cananéia, enquanto que do Espanhol, a ocupação urbana 

instalada mais ao norte era a solitária Buenos Aires, fundada inicialmente em 1536 

e praticamente refundada em 1580. Configurava-se assim, uma distância de quase 

dois mil quilômetros entre esses dois pólos extremos que na região, marcavam a 

ocupação dos dois eternos rivais da Ibéria. Quando Portugal e Espanha uniram-se 

em um só governo, os dúbios limites anteriormente dados pelo Tratado de 

Tordesilhas tornaram-se ainda mais difusos e a terra permaneceu deserta.  

Os núcleos urbanos decorrentes da imigração açoriana foram implantados no 

extremo sul das possessões portuguesas na América, procurando ocupar a extensa 

faixa de terras praticamente despovoadas, situadas ao sul da Ilha de Santa 

Catarina, até as margens orientais do Rio da Prata.   

Apesar de o fenômeno histórico da imigração açoriana para o Brasil em 

meados do século XVIII ter se estendido bem ao sul, ultrapassando Porto Alegre - 

antigo “Porto dos Casais” - foi predominantemente em torno da Ilha de Santa 

Catarina que os imigrantes foram assentados.  

Embora a fixação na Ilha e nos seus arredores tenha priorizado os locais 

dotados de abrigos náuticos, não deixou de considerar as áreas a partir das quais 

era possível adentrar o continente. A qualidade de aliar portos com vias de 

comunicação que levavam ao planalto foi sempre um dos motivos da escolha dos 

sítios selecionados. Ao analisar os documentos e pesquisar sobre as razões das 

frequentes arribadas até a Ilha de Santa Catarina e imediações, a relação com o 

interior do continente surge invariavelmente. Era preciso obter madeira farta e de 

qualidade para o reparo das embarcações e o abastecimento dos navios precisava 

não só de águas limpas, mas de caça abundante, associada a complementos como 

lenha, frutas e mel.    

As vias de comunicação com o interior sempre tiveram origem na excepcional 

capacidade indígena de explorar e conhecer os amplos territórios sob seu domínio. 

Percorrido desde séculos, os caminhos indígenas foram apropriados ainda no século 

XVI pelos colonizadores europeus.  Esses caminhos foram mais tarde utilizados na 

interligação com o planalto, em especial quando a região onde se encontraram 

grandes jazidas de ouro, no atual estado de Minas Gerais, passou a ser abastecida 
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de gado pelos criadouros naturais dos campos do sul. No século XIX e até no XX, 

esses caminhos ainda foram a base da fixação dos imigrantes de origem não 

lusitana que complementaram o povoamento de Santa Catarina.  

A Serra do Mar sempre foi o maior obstáculo à colonização do interior do 

território brasileiro. Escarpas e aclives, vegetação espessa, chuva e umidade 

constantes, tornavam difíceis e por vezes intransitáveis os poucos caminhos que 

rasgavam a Serra.  O primórdio da ocupação portuguesa no Brasil foi baseado no 

conhecimento geográfico, na tradição linguística, na força física do índio e na 

fertilidade da mulher indígena. No Brasil meridional, os caminhos que venciam a 

serra e chegavam ao litoral, onde eram boas as condições de abrigo marítimo, 

tornaram-se vários dos primeiros pontos de presença e ocupação européia, 

condicionaram as feitorias pioneiras e, depois, muitos dos núcleos de povoamentos 

europeus. 

Em Santa Catarina não foi diferente e os abrigos litorâneos selecionados 

guardavam correspondência com a penetração no interior. Foi das imediações de 

São Francisco do Sul – da Baía da Babitonga – que teria partido Álvar Nunez 

Cabeça de Vaca para atingir o Paraguai, abrindo caminho que Tomé de Souza teve 

a percepção de mandar impedir, pois a partir dele os espanhóis poderiam ter criado 

um enclave que poria por terra os projetos portugueses de levar seus domínios até 

o Rio da Prata. Na Ilha de Santa Catarina são mais do que frequentes os relatos de 

entradas a labutas no interior destinadas ao abastecimento de navios. A Ilha foi 

vital no fornecimento de gêneros alimentícios a Buenos Aires, sem entretanto poder 

impedir as gravíssimas ondas de fome que grassaram quando os índios tentaram 

expulsar os castelhanos da região.   

Laguna, mais de um século depois de sua fundação, foi um dos primeiros 

entrepostos das colunas de gado que rumavam para São Paulo, já envolvidas no 

abastecimento da região das minas, antes da abertura do caminho do planalto e foi 

entre a Ilha de Santa Catarina e a Vila de Lages, por caminhos que os indígenas já 

trilhavam, que foram instalados os primeiros colonos alemães chegados a Santa 

Catarina.  

 Implantados os núcleos, com o passar dos anos, desenvolveu-se a 

população, aperfeiçoaram-se os caminhos – pavimentados em alguns dos trechos 

mais difíceis, antigamente dotados de pousos, currais e registros de controle.  
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Portanto, os núcleos litorâneos são, quase sempre, mais do que pontos 

sequenciais instalados em sítios propícios a atracações: são fruto da conjugação 

dos caminhos indígenas pré-históricos com as necessidades europeias de sítios 

naturais dotados de condições de atracação e abrigo de ventos, adequados à 

instalação de portos e próximos de várzeas que permitissem a agricultura e a 

criação de gado. 

  Isoladas no sul e sem dispor de condições de produzir os artigos de maior 

interesse no comércio da época colonial, restou às vilas adaptarem-se ao meio e 

tirar do solo o sustento das famílias. Os açorianos implementaram seus 

conhecimentos de pesca e produziram cana de açúcar e mandioca em quantidades 

pouco maiores do que as necessárias à subsistência, notabilizando-se na fabricação 

de farinha e de aguardente – importante produto de trocas com as equipagens que 

chegavam à região. Só no século XVIII foi que surgiu a primeira atividade 

econômica de um certo vulto – a pesca da baleia. Bem mais tarde, já na segunda 

metade do século XIX, a região chegou a produzir quantidades razoáveis de café, 

principalmente na Ilha de Santa Catarina. Algumas casas de maiores proporções, 

no Ribeirão da Ilha e na lagoa da Conceição atestam esse período, que logo perdeu 

significância frente ao vertiginoso desenvolvimento do café plantado de forma 

extensiva no Rio de Janeiro e em São Paulo.  

A Abertura dos Portos em 1808 introduziu o processo de rápidas mudanças 

que se incrementariam em seguida, com a chegada de levas de imigrantes, 

primeiro em Desterro, destinados à estrada que subia a serra e chegava a Lages. 

Poucos anos depois, a fundação da Colônia Dona Francisca, atual Joinville 

movimentou a economia quase paralisada de São Francisco do Sul acontecendo 

fenômeno semelhante com Laguna, quando da vinda dos italianos que vinham 

povoar as terras do sul. Outros portos litorâneos que possuíam comunicação com o 

interior participaram do processo: Itajaí foi a porta de entrada das Colônias 

Blumenau e Brusque, enquanto Tijucas recebia os imigrantes destinados a Nova 

Trento e São João Batista. O reflexo dessas mudanças são visíveis na arquitetura, 

onde a arquitetura eclética ganha grande espaço e materiais construtivos até há 

pouco inexistentes no Brasil tornaram-se comuns. Vidraças substituíram as treliças 

e gelosias que também haviam por aqui, como que bordando de filetes e caixilhos 

de vidros as antigas escuras das janelas da cidade. Balcões de ferro e gradis foram 

instalados.  
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Em pouco tempo as mudanças tornaram-se mais profundas. Ampliaram-se os 

lotes, já que os programas das casas se alteraram, exigindo jardins e varandas, 

além de insolação e ventilação nas casas. As tipologias arquitetônicas, praticamente 

imutáveis em todo o período colonial, transformaram-se rapidamente, fazendo 

rarear os sobrados, substituídos pelas casas de porão alto, dotadas de varandas, 

amplas vidraças e adornos como lambrequins e ornamentos de fachadas. Em Santa 

Catarina e em outros estados que receberam grande número de imigrantes, a 

arquitetura eclética não deixou de introduzir algumas características dos países de 

proveniência dos imigrantes, fazendo surgir o que atualmente se denomina de 

arquitetura ítalo e teuto-brasileiras.  

Nas últimas décadas, um importante processo de transformação atingiu as 

cidades e núcleos de Santa Catarina. Em São Francisco do Sul o crescimento 

intenso do porto reflete-se em toda a cidade, assim como ocorre com a grande 

Florianópolis, onde são múltiplos os fatores que trouxeram a cidade até a um 

estado de grave impasse urbanístico. Em Laguna e nas antigas freguesias o 

processo foi menos agressivo, mas as mudanças são consideráveis. A principal 

mudança econômica provém da paulatina substituição da pesca e da pequena 

agricultura e pecuária como atividades econômicas preponderantes.  

Mais do que qualquer outro estado brasileiro, Santa Catarina é um estado de 

imigrantes, já que por todo o período colonial e até o século XX foi sempre ocupado 

por indução oficial, obedecendo razões de ordem estratégica, ligadas aos limites 

entre Portugal e Espanha no sul da América. Não foi por razões econômicas que 

foram criados os três primeiros núcleos de povoamento no século XVII, nem que 

fortificou-se a Ilha de Santa Catarina, ou viabilizou-se a vinda dos açorianos. 

Também a fundação da Vila de Lages obedeceu a razões estratégicas, assim como 

o próprio primeiro ciclo de imigrantes alemães, ocorrido na primeira metade do 

século XIX, na fase em que as indefinições de fronteiras já eram uma pendência 

entre o Império do Brasil e as repúblicas que haviam sucedido o Império Espanhol 

na região.   

Nesse contexto, logo depois da separação de Portugal da Espanha, ocorrida 

em 1640, impôs-se definitivamente a necessidade de determinar as fronteiras entre 

os dois reinos e, atendendo a pedidos do Rei, foram os mesmos paulistas que 

haviam dizimado os índios que vieram repovoar o litoral, fundando as três vilas 
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pioneiras do litoral catarinense, as atuais cidades de São Francisco do Sul, 

Florianópolis (Desterro) e Laguna.  

Os sítios escolhidos para a implantação desses pequenos núcleos, criados a 

expensas de seus fundadores, já apresentam diferenças importantes em relação à 

maioria dos núcleos litorâneos: instalam-se em planícies contiguas a locais 

propícios à atracação de embarcações e organizam-se segundo desenho 

predominantemente geométrico, onde os quarteirões são claramente distinguidos e 

o predomínio da linha reta é evidente.  

Essas características foram acentuadas no ciclo de povoamento posterior, 

quando ainda por razões estratégicas organizam-se o assentamento dos casais 

vindos dos Açores, distribuídos no litoral, predominantemente na Ilha de Santa 

Catarina e ao sul, até o atual estado do Rio Grande do Sul.  

Como consequência, pode-se afirmar que o desenho das vilas e dos núcleos 

urbanos do litoral de Santa Catarina é formado por malha francamente ortogonal, 

embora implantada com pouco rigor geométrico – característica brasileira, que se 

distingue dos modelos mais rígidos implantados por espanhóis, holandeses e 

franceses em suas possessões, e pelos próprios portugueses no oriente e mesmo 

no Brasil em situações particulares.   

Atualmente, alguns desses núcleos mantêm preservadas as características 

que os relacionam com os importantes acontecimentos históricos de que são parte, 

marcados pela estrutura urbana regular e a forte inter-relação com os espaços 

geográficos em que foram implantados. A paisagem desses núcleos ainda é 

marcada pela forte presença da arquitetura colonial luso-brasileira, entremeada por 

edifícios ecléticos e mesclando jardins e casas térreas com raros sobrados. Na 

configuração geral, esses núcleos foram implantados em volta de praças centrais, 

encabeçada pela igreja, sempre situada em posição elevada ou protegida, tendo 

aos pés o mar, onde atracavam as embarcações que interligavam esses núcleos 

com rede de povoados implantada com tanto denodo por Portugal.  

A igreja domina as implantações e centraliza as atividades sociais. Os núcleos 

diminutos, sempre afligidos pelas guerras do sul não cresceram o suficiente para 

expressar na arquitetura religiosa a complexa estruturação que a sociedade local 

desenvolveu. Desta forma, sobressai-se uma única igreja em cada um dos núcleos 

urbanos, com as únicas exceções de Desterro e de Laguna, sendo que nesta última 
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a pequena Igreja do Rosário ruiu ainda nos primórdios do século XX. Assim, pode-

se resumir o desenho dos núcleos urbanos implantados no litoral de Santa Catarina 

como desenhados em torno de praças geométricas tendendo ao retângulo, onde o 

predomínio visual é sempre assumido pelo edifício da igreja, estrategicamente 

situada sob pequenas elevações que dominam os sítios selecionados. As praças são 

definidas pela posição em se implanta a igreja, estendendo-se do adro até o mar. 

Ruas transversais partem das laterais e da cabeceira da praça, orientando a 

sequência do desenvolvimento urbano, quase sempre desenvolvido 

majoritariamente de forma paralela à costa.  A malha regular é desenhada a partir 

da praça única (com exceção de Laguna, onde o largo da Casa de Câmara 

estruturou-se no século XVIII) que assume a centralidade do núcleo, envolvida por 

moradias e comércios disseminados em seu derredor.  

Além da significância histórica, a relação harmônica com a natureza, em 

permanente contraste com o mar e a mata também conferem identidade aos 

núcleos seiscentistas e setecentistas que pontuam o litoral de Santa Catarina, 

sempre diretamente ligados ao mar (exceção da Lagoa da Conceição), nucleados 

em torno de praças ou áreas comunitárias instaladas de forma contígua às áreas de 

embarques e desembarques de embarcações (que quase sempre centralizam os 

núcleos), na cabeceira das quais se ergue a igreja. Os núcleos são compostos por 

vias predominantemente retilíneas, hoje em dia dotados de poucos vestígios das 

pavimentações antigas – ainda existentes apenas na Lagoa da Conceição e em 

Santo Antônio de Lisboa.  

Todos os núcleos urbanos estabelecidos no litoral de Santa Catarina entre os 

séculos XVII e XVIII são fartos de manifestações intangíveis, em especial as de 

cunho religioso, algumas vezes ligadas ao mar, à agricultura e pecuária. Fruto de 

uma sociedade que precisou enfrentar longos períodos de luta pela subsistência 

econômica, ao percorrer os núcleos, observa-se que sempre foram formados por 

maioria de casas térreas e que ainda predomina a arquitetura relacionada com o 

período colonial, pintada de branco, com beirais a mostra, cunhais, requadros, 

portas e janelas dotadas de “escuras” pintadas em cores vivas. Muros baixos, 

também pintados de branco, dotados de quintais intercalam-se em harmonia com o 

casario.  

Para completar esse conjunto natural onde o homem construiu sua obra 

secular segundo padrões geométricos, edificando muitas vezes com linha e cordel 
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as estruturas urbanas e os volumes das casas e igrejas, sempre abraçadas por 

montanhas verdejantes, há o mar, mais do que visível, pressentido, em cada rua e 

em todas as esquinas das antigas vilas – atuais cidades.  

A mão do homem primeiro construiu e depois preservou um conjunto 

diferenciado, harmônico, onde ortogonalidade e fluidez se combinam, configurando 

um contexto singular no universo do urbanismo brasileiro e mesmo luso-brasileiro. 

É nesse contexto que o presente processo trata de uma das séries mais 

notáveis de exemplares urbanos preservados na América Portuguesa. Quase 

inacreditável que se tenham preservado, como joias que resplandecem ao sol, com 

paredes brancas – reminiscências árabes/mediterrâneas – e coloridas – marca do 

ecletismo que assinala novos tempos de integração com o mundo e as sucessivas 

levas de imigrantes vindos de inúmeros recantos do mundo. Em cenários onde 

predomina o verde de matas quase nativas e de águas que oscilam até matizes de 

azuis, junto das afamadas baías, ilhas e enseadas do litoral de Santa Catarina, uma 

das mais singulares ocorrências geográficas do Brasil, preservam-se testemunhos 

urbanos de excepcional significância no contexto do povoamento ocorrido no país.  

 Os traçados, arquiteturas, as relações que se pode imputar ao intercâmbio 

de índios, europeus e africanos, os primórdios, as dificuldades que devem ter sido 

tremendas no século XVII, a fortificação da Ilha de Santa Catarina, a chegada dos 

açorianos, o curto domínio espanhol e o fugaz ciclo do café e, em igual dimensão, a 

somatória de seus atributos e limitadores naturais, fazem das freguesias, sem 

dúvida, um lugar de relevo no universo dos núcleos que se destacam por seu 

patrimônio cultural e por sua relação com o meio natural circundante.       

As freguesias tiveram como base populacional imigrantes açorianos trazidos 

para o Brasil em meados do século XVIII que testemunham significativo 

intercâmbio de valores humanos no conjunto do painel étnico brasileiro. Ao 

chegarem à América, a partir de 1749, os ilhéus se depararam com um território de 

ocupação extremamente rarefeita. As vias criadas a partir de meados do século 

XVII haviam progredido pouco. A partir de 1735, tivera início a primeira atividade 

industrial em escala maior a desenvolver-se no atual estado de Santa Catarina: a 

pesca da baleia. Inicialmente instalada no continente, nas proximidades da Barra 

da Baía Norte e não muito afastada da ilhota de Anhatomirim, em que mais tarde 

foi edificada a fortaleza de Santa Cruz, a pesca estendeu-se para diversos outros 

pontos, criando núcleos populacionais que acabaram se integrando aos fundados 
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(ou consolidados) pelos açorianos. Vale mencionar as Armações do Pântano do Sul, 

Itapocorói, Garopaba, e Imbituba.  

Aproximadamente uma década antes da chegada das primeiras levas de 

imigrantes, havia sido iniciada a construção do sistema defensivo da Ilha de Santa 

Catarina, e as quatro fortificações principais já estavam concluídas: Santa Cruz de 

Anhatomirim, São José da Ponta Grossa e Santo Antônio de Ratones na Barra Norte 

e Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba na Barra Sul. Essa grande empreitada 

modificara grandemente não só a antiga Desterro, mas também alguns núcleos 

populacionais já existentes antes dos açorianos, como parece ter sido o caso de 

Santo Antônio de Lisboa. E, tanto a pesca da baleia, quanto a fortificação da Ilha de 

Santa Catarina, incrementaram a população de afrodescendentes no atual estado 

catarinense.    

Esses núcleos (freguesias) singulares têm diante de si desafios importantes: 

a preservação do patrimônio precisa interligar-se com as noções contemporâneas 

de qualidade de vida e envolver-se de forma mais abrangente com a população 

tradicional. Entretanto, a despeito de lacunas ou atualizações, não se pode deixar 

de considerar que o saldo do patrimônio preservado e o grau de significância e 

singularidade que ele tem assegurado aos núcleos é altamente positivo e 

atualmente vital, tanto para a qualidade de vida dos moradores quanto para o 

desenvolvimento qualitativo das localidades. Enquanto a pressão pela ocupação por 

novos contingentes populacionais não é nenhuma exclusividade das proximidades 

da Ilha de Santa Catarina – ao contrário, abrange toda a região litorânea brasileira 

e de certa, forma repercute em todo o mundo.  

Independentemente da proporção com que a população tradicional ocupa 

esses núcleos, o fato é que eles preservam uma forte dosagem de tradição e 

autenticidade. As políticas de proteção e valorização do patrimônio, tanto quanto as 

de desenvolvimento, inclusive turístico, precisam se ocupar com mais ênfase dos 

processos de gentrificação. Entretanto, não é razoável, em nome desse processo 

danoso, mas que está em andamento em todo o mundo, que se lancem sombras de 

dúvidas sobre a oportunidade da proteção do importantíssimo patrimônio 

remanescente das antigas freguesias açorianas do litoral de Santa Catarina. Uma 

simples comparação das áreas protegidas pelos municípios de Palhoça e 

Florianópolis e depois pelo Governo do estado de Santa Catarina, demonstra 

claramente as vantagens que a preservação trouxe, mantendo elementos que 



 

P á g i n a  |  1 6 8   

 

garantem parâmetros importantíssimos para o desenvolvimento equilibrado desses 

núcleos, de forma bem diferente das localidades em que as mudanças não foram 

acompanhadas pela fixação de limites relativos ao patrimônio, como em Armação 

do Pântano do Sul, Ingleses, Rio Vermelho,  Canasvieiras, dentre outros.  

 

Figura 35 – Localização geográfica das Freguesias indicadas para tombamento federal. Fonte Google 
earth, abril de 2014. 

 

 A freguesia de Santo Antônio de Lisboa, um dos mais importantes núcleos 

turísticos de Santa Catarina, possui inúmeros restaurantes e pequenos comércios, 

além do afluxo de novos moradores vindos de cidades como São Paulo e Porto 

Alegre, o que modifica amplamente o espectro social. Embora em proporção muito 

menor, o mesmo acontece com as freguesias do Ribeirão da Ilha e Enseada de 

Brito, sendo que a freguesia da Lagoa da Conceição já se constitui em caso à parte: 

todo o conjunto proposto para preservação tem como proprietários moradores não 

nascidos na localidade. Apesar de tudo, todos os núcleos antigos notabilizam-se por 

especificidades mantidas, tangíveis e não tangíveis, destacando-se o núcleo 

edificado, as festas e rituais religiosos e a forte presença dos manezinhos, que é 

como são chamados os descendentes dos imigrantes açorianos.   
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O panorama histórico da inserção das Freguesias Luso-Brasileiras na Grande 

Florianópolis buscou proporcionar uma visão geral do período e da forma de 

implantação dos primeiros povoados da época colonial, dando enfoque para a Ilha 

de Santa Catarina, por ali se encontrem a maior parte dessas freguesias. 

Sabe-se que a importância desses núcleos é ímpar para a colonização do 

Estado e para a conformação de seus primeiros espaços de aglomeração urbana. 

Eles configuram uma rede de arrabaldes luso-brasileiros que acabaram por 

promover e consolidar o povoamento litorâneo. Pode-se considerar que tais 

freguesias são marcos iniciais de urbanização, na medida em que são exemplares 

representativos da apropriação humana colonial no território catarinense. 

É premente a proteção e valorização dessa herança civilizatória, tão 

importante no contexto da ocupação colonial portuguesa, para que seja possível 

gerar novas perspectivas para as localidades abrangidas, trazendo assim um novo 

olhar sobre este patrimônio, buscando sua preservação, valorização e maior 

apropriação por parte da comunidade. Com esse intuito, propõe-se o tombamento 

federal das freguesias arroladas neste estudo, inscrevendo-as nos Livros do Tombo 

Histórico e Paisagístico. 
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Cartografia 

 

 

 
Figura 36 – Mapa mostrando as primeiras capitanias hereditárias no Nordeste. Extraída de 

<http://www.rootsweb.com/~brawgw/mapas/capts1.htm>. Acesso em 09.09.2011. 
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Figura 37 – “CARTE DU BRESIL”, 1746.  Extraído do cd ROM “O Tesouro dos Mapas – A Cartografia na 
Formação do Brasil”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 – “BRASILIA”, 1740. Extraído do cd room “O Tesouro dos Mapas – A Cartografia na 
Formação do Brasil”. 
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Figura 39 – “AMERIQUE MERIDIONALE”, 1670. Extraído do cd room “O Tesouro dos Mapas – A 

Cartografia na Formação do Brasil”. 
 
 
 

 
Figura 40 – Mapa da Ilha de Santa Catarina. Extraído de 

http://cclbdobrasil.blogspot.com/2010_07_01_archive.html. Acesso em 09.09.2011. 
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Figura 41 – Mapa da Ilha de Santa Catarina. Extraído de 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart171017_01.jpg. Acesso em 09.09.2011. 
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Figura 42 – Mapa da Ilha de Santa Catarina. Extraído de 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart171017_01.jpg. Acesso em 09.09.2011. 
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Imagens 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 43– Nossa Senhora do Desterro – desenho do Barão de Krusenstern, em 1803. Extraído de 

http://hid0141.blogspot.com/2008/05/estado-de-santa-catarina.html. Acesso em 09.09.2011. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44 Vista de Desterro, em 1867, por Joseph Brüggemann. Extraído de 

http://cclbdobrasil.blogspot.com/2010_07_01_archive.html. Acesso em 09.09.2011. 
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ANEXO 01 

 

Carta-régia de 11 de agosto de 1738 de D. João V, Rei de Portugal, ao 
Governador do Rio de Janeiro (Criação da Capitania de Santa Catarina) 
 

 "D. João, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves d'além mar, em África 
senhor de Guiné, da conquista da navegação e do comércio de Etiópia da Arábia, 

Pérsia e da Índia etc., 

faz saber a vós, Gomes Freire de Andrade, Governador e Capitão General da 
Capitania do Rio de Janeiro, que analisamos a vossa carta de 14 de novembro do 

ano passado (1737), informando que estáveis de partida à Capitania de São Paulo, 

conforme a via de sucessão daquele governo; 
seria útil que toda a marinha estivesse debaixo de um só mando, inclusive, do Sul 

da dita Capitania até à Colônia; 

era preciso fortificar algum porto na Ilha de Santa Catarina onde, com segurança, 

se refugiassem as nossas embarcações, para se acudir e atender a mesma Colônia 
e os estabelecimentos localizados no Rio Grande de São Pedro; as minas de Goiás, 

Cuiabá e demais descobertas deveriam possuir um governo próprio, subordinado ao 

de Minas Gerais.  
Visto o que exponhais fui servido determinar por Resolução de 5 deste presente 

mês e ano, em consulta ao meu Conselho Ultramarino, que o Brigadeiro José da 

Silva Paes passe logo à Ilha de Santa Catarina e nela faça sua defesa dentro da 

maior economia de despesa possível. 
É do Rio de Janeiro que devem partir todos os socorros e precisas ordens à defesa 

da nova Colônia e à ajuda do Rio Grande de São Pedro do Sul, pois é conveniente 

que fiquem todos esses portos e lugares da marinha sob um único mando. 
Fui, outrossim, servido determinar a separação da Ilha de Santa Catarina e do Rio 

de São Pedro, do governo de São Paulo, para uni-los ao do Rio de Janeiro. 

No que diz respeito à divisão e ao novo governo de Goiás, que apontais, tendo em 
vista que não há, no meu Conselho Ultramarino, mapas precisos para se decidir, 

corretamente, e estando-vos passando para o governo de São Paulo, ordeno-vos 

que me informeis como deve ser dividido o Governo da marinha de São Paulo e se 

deve mudar para Goiás, nele ficando as minas de Paranapanema e Cuiabá. Mando- 
vos ouvir o Brigadeiro José da Silva Paes e o Padre Diogo Soares sobre essa dita 

divisão. 

  
El Rei, Nosso Senhor o mandou pelos doutores José Inácio de Arouche e Tomé 

Gomes Moreira, Conselheiros do meu Conselho Ultramarino e se passou por duas 

vias. Manoel Pedro de Macedo Ribeiro a fez em Lisboa Ocidental aos onze de agosto 
de 1738. O Secretário Manoel Caetano Lopes da Lavrea elaborou este documento. 

José Inácio de Arrouche e Tomé Gomes Moreira". 

 

Fonte: ENCICLOPÉDIA SIMPOZIO. Disponível em: 
<http://www.cfh.ufsc.br/~simpozio/EncReg/EncSC/MegaHSC/SCcolonial/91sc0520.

htm#Top%20of%20page>. Acesso em: 18 abr. 2009. 
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ANEXO 02 

 

Carta Régia de 09 de agosto de 1747, D. João V, Rei de Portugal, ao 
Governador do Rio de Janeiro (Sobre a vinda de colonos açorianos e 

madeirenses) 

 
 "Dom João, por graça de Deus Rei de Portugal, de Algarves d'aquém e d'além mar em 
África, Senhor de Guiné etc., faço saber a vós, Governador e Capitão-General da 
Capitania do Rio de Janeiro, que, em consulta ao meu Conselho Ultramarino de 08 de 
agosto do ano passado (1746) sobre a representação dos moradores das Ilhas dos 
Açores, eles me pediam que os mandasse para qualquer parte do Brasil, onde fosse 
preciso e conveniente povoar com casais estrangeiros; que não fossem súditos de 

soberanos, tivessem domínio na América e fossem católicos; sobre a ajuda de custo 
que se possa dar aos que forem artífices, à chegada ao Brasil e sobre a representação 
feita depois ao mesmo Conselho, seria conveniente que se estendesse a mesma graça 
também a Ilha da Madeira. 
Houve por bem aprovado e em virtude destas resoluções já se ordenou ao Governador 
e Capitão-General da Ilha da Madeira e aos Ministros da Junta daquela Ilha e à dos 

Açores que fizessem fixar pelas habitações delas, o dito edital e alistassem todas as 
pessoas que se apresentassem para seguir à Ilha de Santa Catarina, local onde nos 
parece mais conveniente para começarem sua vida e nela se estabelecerem. Por isso 
que nos chegam notícias, das Ilhas dos Açores, de se achar grande número de pessoas 
prontas para serem transportadas.  
Pelo que mandou-se pôr editais, para se saber o número de interessados, com as 

condições do contrato anexo, formando-se o regimento para se observar a boa ordem 
nos navios de Feliciano Velho Oldemberg, que levará os casais pelos preços que no 
contrato constatarem.  
Dadas essas providências para condução da gente, ordeno-vos, por esta Provisão, o 
mais que convém dispor para o estabelecimento dos ditos casais, os sítios que lhes 
forem destinados para execução das condições que forem oferecidas no referido edital, 

em consulta ao dito Conselho de 26 deste presente ano, determinar-vos que executeis 
tudo o que vos tocar, participando ao Brigadeiro José da Silva Paes para que vós deis 
cumprimento na parte que vos pertencer. Na ausência dele o executará o oficial que 
estiver governando a Ilha de Santa Catarina.  
Ordenareis que já fiquem em depósito na Ilha de Santa Catarina, e mais partes da sua 
vizinhança onde vos parecer necessárias, as farinhas à ração que mando dar ao 

primeiro ano à pessoa que se transportar. Nos portos daquele contorno se fará, todos 
os meses ou no tempo que parecer mais oportuno, pescaria para que exista em 
depósito o peixe fresco ou seco às mesmas rações nos dias de jejum. 
A cada pessoa de catorze anos para cima, se dará três quartas partes de farinha por 
mês à medida da terra, e um arrátel de peixe ou carne por dia; às pessoas de catorze 
até sete completos, a metade desta ração e as desse até três anos completos, a terça 

parte; aos menores de três anos, nada. 
Deveis remeter à Ilha de Santa Catarina o dinheiro necessário para se satisfazerem as 
ajudas de custo prometidas no dito edital, bem assim as que eu ordenar que se dê a 
algum colono, de mais merecimento ou aos artífices, conforme a sua habilitação. O 
Brigadeiro José da Silva Paes dispensará todo o cuidado para que estes novos colonos 

sejam bem tratados e agasalhados, tanto na Ilha de Santa Catarina como nas terras 
adjacentes, desde o Rio de São Francisco do Sul, até o Serro de Miguel ou no sertão 
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correspondente, com atenção para que não se dê motivo aos espanhóis confinantes 
reclamarem sobre a fundação desses sítios. 

Na fundação desses lugares, em cada um se estabelecerá pouco mais ou menos 
sessenta casais dos que forem chegando. No litoral ou nas terras que ainda não 
estiverem dadas de sesmarias, assinalar-se-á um quarto de légua em quadro para cada 
um dos cabeças do casal. Para o assento e logradouro públicos de cada lugar se 
destinará meia légua em quadro, e as demarcações destas porções de terras se fará 
por onde for melhor e permitir a comodidade do terreno, não importando que fiquem 

em quadrados, contanto que a quantidade de terra seja respeitada. 
No sítio destinado para o lugar, será assinalado um quadrado à praça, com quinhentos 
palmos de face e em cada um dos lados colocar-se-á a Igreja. A rua ou ruas serão 
demarcadas ao menos com quarenta palmos e nos lados da praça se fixarão as 
moradias, deixando lugar suficiente para quintais e atender-se ao cômodo presente a 
possibilidade de ampliarem-se as casas, futuramente. 

Nesses lugares, com os seus ranchos e casas de taipa cobertas de palha, providenciará 
logo o Brigadeiro José da Silva Paes para que fiquem prontas duas ou três delas para 
acomodar os primeiros casais que forem chegando, reparados da injúria do tempo e 
enquanto a própria indústria os prive de melhor cômodo, segurança e não se remeta 
mais ferramentas e fechaduras às portas. 
Quando os primeiros casais estiverem estabelecidos nos seus lugares, o Brigadeiro José 

da Silva Paes determinará para que, com o menor prejuízo de seus próprios interesses, 
armem choupanas e taipas nos lugares vizinhos, para que se possa acomodar os casais 
que chegarem depois deles, os quais, sucessivamente, também irão preparar cômodos 
aos que lhe seguirem, de modo que os moradores de cada lugar sejam sempre 
obrigados a armar para os outros, o mesmo cômodo que a eles se preparou. 
A cada um dos lugares, depois de povoados, fará o Brigadeiro José da Silva Paes que se 

transporte todos os dias, a farinha e os peixes, à proporção da gente que tiver. A 
mesma proporção passar-se-á a eles as cabeças de gado necessárias ao sustento. Com 
esse provimento acudirá a todos os colonos durante o primeiro ano do seu 
assentamento.  
Para cada um dos casais deverá ser dado, logo que estiverem instalados, duas vacas e 

uma égua, que se tirarão das minhas estâncias. Em cada lugar, em comum, também 
quatro touros e dois cavalos. Também, a cada casal, no tempo oportuno, para fazer as 
suas sementeiras, dar-se-á dois alqueires de sementes. Em cada um dos navios que 
fizer o transporte dessa gente haverá de se remeter, deste Reino, as espingardas e as 
ferramentas. O Brigadeiro José da Silva Paes fará a distribuição. Tão logo assentados, a 
cada um se entregará uma espingarda, uma foice roçadora e as demais ferramentas 

conforme prometido no mencionado edital. Cuidar-se-á para que sejam observadas as 
normas e não se venda esses instrumentos, especialmente as espingardas. 
Em cada lugar deverá existir uma companhia de ordenança, devendo ser nomeados 
oficiais no caso em que não vá de cá nomeado algum capitão. Nestas companhias se 
alistarão todos os moradores casados e solteiros e dareis ordens à sua disciplina, na 
mesma forma como acorrem nas outras terras do nosso governo. O Brigadeiro José da 

Silva Paes providenciará para que em cada um dos ditos lugares, se constitua logo um 
juiz na forma da ordenação. Deveis me informar, com o vosso parecer, em razão da 
distância da Ouvidoria de Paranaguá, quando for conveniente alguma povoação ter 
Ouvidor, separando a administração da Justiça. 
Por enquanto, o primeiro cuidado deve ser no sentido de que todos os colonos sejam 
assistidos na parte espiritual, e nos sacramentos. Em cada um dos ditos lugares o 

Brigadeiro José da Silva Paes levantará uma igreja de estrutura que baste para o 
exercício do culto divino, e se remeta por navio o que for preciso, calculando-se uma 
igreja, para cada sessenta casais. 
O Bispo de São Paulo (a quem, presentemente, pertence aquele território), mando 
avisar, pela Mesa da Consciência, que constitua em cada Igreja um Vigário, ao qual (no 
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primeiro ano) se dará o sustento e demais cômodos. Como aos outros colonos terá 
sessenta mil reis por ano para o seu sacerdócio e uma outra quantia pela repartição dos 

dízimos daquele distrito. 
Para que não ocorra, no princípio, como é fácil prever, falta de sacerdotes às vigorarias, 
mando pela dita Mesa, avisar aos Bispos de Funchal e de Angra, que convidem clérigos 
daquelas Ilhas para seguirem em companhia dos mesmos casais. A estes sacerdotes 
serão dados, à chegada, dez mil reis a cada um, a título de ajuda de custo, e terá o 
Brigadeiro José da Silva Paes o especial cuidado para que não sejam afastados das 

igrejas em que forem postos para outras terras do Brasil, nos termos expressados ao 
Bispo de São Paulo. A cada um dos ditos vigários se dará também um quarto de légua 
em quadro. 
Para todas as despesas na execução do que ficou dito deveis pedir auxilio à Provedoria 
do Rio de Janeiro, conforme mando escrever ao Provedor da Fazenda. 
Ao Provincial da Companhia de Jesus, mandei escrever a carta que vai inclusa, para que 

envie àquelas terras dois missionários. 
Informareis, com o vosso parecer, quantos casais é conveniente mandar à Ilha de 
Santa Catarina e em quais outros lugares se repartirá o número dos quatro mil que 
ordenei que conduzisse. 
Quando nestas disposições determinadas a vós ou ao Brigadeiro José da Silva Paes 
entendais que por outro modo se pode conseguir melhor o intento, deixo ao vosso 

arbítrio e prudência essa decisão. Ao Brigadeiro José da Silva Paes, no que lhe toca, 
tomareis o expediente que parecer melhor, dando-lhe parte do que se inovar, bem 
como da execução do que nestas ordens se contém. Por enquanto é conveniente que a 
minha Fazenda, para o transporte destes casais, fique sabendo à proporção da 
despesa, que com eles se fizer. 
Hei por bem ordenar que, na Alfândega do Rio de Janeiro e também na de Santos, haja 

um livro separado de Registro, em que se assente todas as atividades fazendárias 
ocorridas com os portos da Costa do Sul, do Rio São Francisco a diante, até o de São 
Paulo. Inclusive, sigam somente com guias dos juízes ou provedores das alfândegas do 
Rio de Janeiro ou Santos, sem a qual guia não se permita a descarga (nos ditos portos 
do sul), que os mesmos juízes ou provedores possam me dar conta, anualmente, (por 

este Conselho), do que importam os direitos das fazendas assim transportadas, devidas 
a este Reino.  
Outrossim, acabado o Contrato atual da Comarca de São Paulo em que, presentemente, 
se incluem os dízimas daqueles distritos do sul, se faça registro à parte do rendimento 
que pertence a essa provedoria do Rio de Janeiro, do qual se pagam as côngruas dos 
vigários, igrejas e missionários do dito distrito. 

Confio na inteligência, no acerto com que costumais obrar, no zelo e na atividade com 
que cumpris as vossas obrigações e que poreis o particular cuidado em regular este 
importante negócio, como exige a eficácia do meu serviço. Dessa conquista, El Rei 
Nosso Senhor mandou essa Provisão pelos desembargadores Alexandre Metelo de 
Sousa e Menezes e Tomé Gomes Moreira, conselheiros do seu Conselho Ultramarino e a 
lavrou em duas vias. Pedro José Corrêa a fez em Lisboa a nove de agosto de mil 

setecentos e quarenta e sete". 
 

Fonte: ENCICLOPÉDIA SIMPOZIO. Disponível em: 

<http://www.cfh.ufsc.br/~simpozio/EncReg/EncSC/MegaHSC/SCcolonial/91sc0520.
htm#Top%20of%20page>. Acesso em: 18 abr. 2009. 
 


