Pedras Grandes
Santa Catarina - SC
Histórico
A data considerada como início da colonização é 28 de abril de 1877, quando foi fundado o primeiro
núcleo de colonos vindos da Itália, na localidade de Azambuja. Antes dessa data já existia uma trilha,
localizada entre Pedras Grandes e Tubarão. Moravam apenas algumas famílias em Pedras Grandes e
Pedrinhas de origem portuguesa.
O Governo Provincial, através da diretoria de Terras e Colonização determinou a demarcação e a
discriminação das terras devolutas que ficavam afastadas do litoral, onde iriam viver os imigrantes.
A primeira leva de imigrantes que veio da Itália foi de noventa famílias que fundaram Azambuja e
arredores, onde inicou o 1º Núcleo de Colonização do Sul do Estado. Passando a ser, a partir então, o
principal centro receptor e distribuidor destes imigrantes.
Em 1884, a construção da Estrada de Ferro D. Thereza Cristitna que fazia a ligação do Porto de
Imbituba à Lauro Müller, que proporcionou o escoamento do carvão recém descoberto e transformou a
Estação de Pedras Grandes em agitado centro. Além do carvão era o meio de transporte pelo qual passaram a
chegar os imigrantes, bem como distribuir ao mercado nacional a sua produção.
Gentílico: pedras grandense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Pedras Grandes, pela lei provincial nº 1220, de 02-10-1888,
subordinado ao município de Tubarão.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Pedras Grandes, figura no município
de Tubarão.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-07-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Pedras Grandes, pela lei estadual nº 804, de
20-12-1961, desmembrado de Tubarão. Sede no antigo distrito de Pedras Grandes. Constituído de 2 distritos:
Pedras Grandes e Azambuja. Desmembrado de Tubarão. Instalado em 29-12-1961.
Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído de 2 distritos: Pedras Grandes
e Azambuja.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

