Arabutã
Santa Catarina - SC
Histórico:
Com a construção da estrada de ferro São Paulo ao Rio Grande do Sul, por volta do
ano de 1910, atravessando o estado de Santa Catarina de sul a norte, costeando o Rio do
Peixe, por uma firma americana, a sorte da região tomou outros rumos.
O governo para pagar a construção, deu glebas de terras ao lado da ferrovia desta firma,
que as vendeu para firmas colonizadoras.
A região onde hoje é Arabutã foi vendida à companhia colonizadora Mósele Eberle e a
partir de 1912 entraram os caboclos em nossa região, começando a desmatação das matas e
então surgiram os primeiros núcleos de habitação.
Um dos líderes era Caudílio Fabrício das Neves que fixou residência em Queimados,
hoje Concórdia.
Essa região pertencia à colônia Concórdia e a companhia Mósele procurou interessados
na aquisição de terras.
Em 1927 chegaram à Arabutã uma leva de imigrantes, vindos da Romênia que aqui, a
troco de serviços recebiam terras e comidas da colonizadora. É a esses imigrantes que se deve
a colonização de Arabutã, pois foram eles que abriram estradas para mais tarde servirem de
passagem a novos imigrantes que vinham chegando.
O povoamento, de início, teve o nome de Pipoca, dado pelos caboclos, por motivo de
terem ficado na ilha durante uma enchente entre o Rio Jacutinga e Lajeado Canoas, e sua
alimentação, por vários dias foi pipoca. Com a vinda dos alemães, mudou-se o nome para
Nova Germânia, assim ficou conhecida em grande parte do Rio Grande do Sul. A maioria dos
colonizadores vieram de Monte Negro, trazendo o progresso, a cultura, a religião e o lazer.
Durante a 2º Guerra Mundial, mudaram o nome para Mauá, nome este ainda
conservado em nomes de firma e monumento na praça.
Mais tarde recebeu o nome de Arabutã, que na língua Guarani quer dizer Pau Brasil
devido a uma madeira idêntica encontrada às margens do Rio Jacutinga.
Gentílico: arabutanense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Mauá, pelo decreto-lei estadual nº 238, de 0112-1938, subordinado ao município de Concórdia.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Mauá figura no
município de Concórdia.
Pelo decreto estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Mauá passou a denominarse Arabutã.
Em divisão territorial datada 1-VII-1960, o distrito de Arabutã figura no município de
Concórdia.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 18-VIII-1988.
Elevado à categoria de município com a denominação de Arabutã, pela lei estadual nº
8474, de 12-12-1991, desmembrado de Concordia. Sede no antigo distrito Arabutã.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1993.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído do distrito sede.
Pela lei
nº
, de
,
é criado o distrito de Nova Estrela e a anexado ao município de Arabutã.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído de 2 distritos:
Arabutã e Nova Estrela.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.
Alteração toponímica distrital
Mauá para Arabutã alterado, pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943.

