
História de Blumenau

A região de Blumenau era habitada por índios Kaigangs,
Xoklengs e Botocudos e, mesmo antes da fundação da Colônia
Blumenau, já havia famílias estabelecidas na região de Belchior,
nas margens do ribeirão Garcia e do rio Itajaí-Açu.

Em 1850, o filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau
obteve do Governo Provincial uma área de terras de duas
léguas para estabelecer uma colônia agrícola, com imigrantes
europeus.

Em 2 de setembro de 1850, dezessete colonos chegaram ao local onde hoje se ergue a cidade de
Blumenau. Muitos outros imigrantes atravessavam o Oceano Atlântico em veleiros de companhias
particulares. E assim foi crescendo o número de agricultores, povoadores e cultivadores dos lotes,
medidos e demarcados ao longo dos rios e ribeirões que banhavam o território da concessão.

No princípio, a Colônia era de propriedade do
fundador, Dr. Blumenau. Em 1860 o Governo
Imperial encampou o empreendimento e Dr.
Blumenau foi mantido na direção até a elevação
da colônia à categoria de município, em 1880. Em
poucos anos, Dr. Blumenau, dotado de grande
energia e tenacidade, fez da colônia um dos
maiores empreendimentos colonizadores da
América do Sul, criando um importante centro
agrícola e industrial influente na economia do País.

Herança da história de sua colonização, a microrregião de Blumenau possui
costumes e tradições únicos. Colonizada no início por alemães, seguidos de
italianos e poloneses, também recebeu habitantes do Vale do Rio Tijucas,
descendentes de portugueses. Mesmo assim, as cidades da microrregião
incorporaram principalmente a cultura alemã e italiana.

A Lei nº 860, de 4 de fevereiro de 1880, elevou a colônia à categoria de
município. Entretanto, em outubro, uma grande enchente causou sérios
prejuízos à população e à administração pública, com a destruição de pontes
e estradas. Após isso, a instalação do município só foi possível em 10 de

janeiro de 1883, quando assumiu o exercício a Câmara Municipal eleita no ano anterior. Em
seguida, o município recebeu o título de Comarca (1886) e, finalmente, em 1928, passou à
categoria de Cidade.

Até 1934 o território de Blumenau somava 10.610 km². Hoje se resume a 519,8 km². Trinta e oito
novos municípios resultaram de sucessivos desmembramentos. Estes, em conjunto com
Blumenau, compõe essa próspera região do Estado de Santa Catarina.


