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RESUMO: Este trabalho aborda a promulgação da primeira lei sobre estâncias, 

onde surgiu e por quê. Destaca, também, qual era o cenário da região na época e 

quais os personagens que fizeram parte deste ponto de partida ao conceito estância 

no Brasil. Serão abordados conceitos como decreto, termalismo e estância 

hidromineral. Algumas mudanças que o município e região receberam com o 

investimento do governo e como a cidade se desenvolveu a partir deste 

investimento. Palavras chaves: Estâncias, Termalismo, Estância Hidromineral. 

 

INTRODUÇÃO: Decreto, um termo que procede do latim decrētum, é a decisão de 

uma autoridade sobre a matéria em que tem competência, ou ainda segundo Hely 

Lopes Meirelles – Direito Administrativo Brasileiro “Decretos, em sentido próprio e 

restrito, são atos administrativos da competência exclusiva dos chefes do Executivo, 

destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de 

modo expresso, explícito ou implícito pela legislação.”  

Em 1945, entra em vigor no Brasil, o Código de Águas Minerais, que define 

e classifica as águas minerais brasileiras regulamentando sua pesquisa, exploração, 

industrialização e comercialização. Conforme o primeiro capítulo do Código das 

Águas, o conceito de água mineral se define como sendo: 

 

“Aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente 
captadas que possuam composição química ou propriedades físicas 
ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características 
que lhes confiram uma ação medicamentosa.” (DECRETO LEI 7.841, 
1945, p.194) 

 

De acordo com historiadores no início do século XIX, em Santa Catarina, foi 

observado que índios utilizavam as águas de certa região para alívio de suas 

doenças, tal fato fez com que amostras destas águas chegassem ao Governo 

Imperial, estes ficaram muitos interessados nessa água que tinha este poder curador 

para certas enfermidades enviando milicianos para tomar conta do lugar. 

A origem desta tal água milagrosa é discutida desde a mitologia grega, onde 

se relata que Pegasus, o cavalo alado, escoiceou uma rocha e da fenda provocada 

teria brotado a primeira fonte de água mineral (SILVA; BARREIRA, 1994). 

Segundo Silva e Barreira (1994, p. 25) o conceito de termalismo se define: 

 

http://conceito.de/decreto


“As estâncias hidrominerais, termais e litorâneas possuem recursos 
que, por si só, podem ser utilizados de forma muito benéfica para o 
organismo. O aproveitamento dos recursos naturais de forma a 
produzir efeitos terapêuticos é o que define o conceito de Termalismo 
(thermai, do grego e thermae do latim, refere-se a banhos quentes). 
A palavra termalismo é utilizada de maneira genérica para designar o 
emprego da água mineral (Crenoterapia), do clima (Climoterapia), do 
mar (Talassoterapia), das areias e emanações radioativas 
(Radioclimaterapia) e do microclima de determinadas grutas, 
cavernas e galerias subterrâneas com finalidades curativas.” (SILVA; 
BARREIRA, 1994, p. 25) 

 

Ao perceber a importância dessas águas o governo imperial fez um decreto 

determinando a construção de um hospital para abrigar os enfermos que já 

utilizavam essas águas conceituadas. 

 

OBJETIVOS: Objetivo principal desse artigo é descobrir como se obteve a criação 

da primeira legislação sobre estância no Brasil, sendo que os objetivos secundários 

é fazer uma análise através de documentos do contexto histórico da época, 

pesquisar quais as possíveis causas e características do município ser considerado 

uma estância. 

 

METODOLOGIA: Esse artigo tem como base a análise do cenário histórico no sul 

do país no início do século XIX, onde se têm o registro oficial da primeira legislação 

sobre estância no Brasil, encontrados através dos portais do Planalto e do Senado 

para pesquisas de legislações brasileiras e análises de documentos não oficiais 

publicados que relatam a história nesse período. 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS - OS PRIMEIROS MOVIMENTOS DE OCUPAÇÃO À 

CRIAÇÃO DO DECRETO: 

 

Segundo Rodrigo Del Omo Sato em sua dissertação de mestrado (p.92), em 

1795, foi dado o início ao processo de povoamento do atual Município de Santo 

Amaro da Imperatriz, com a chegada dos primeiros desbravadores no Arraial do 

Cubatão. A localidade começou a ser povoada por famílias de origem açoriana 

vindas de São José e Enseada do Brito, num período em que o Arraial era coberto 

por matas virgens e abrigava índios. Posteriormente, famílias de origem alemã 



vindas da Colônia de Teresópolis iniciaram atividades na lavoura e a construção de 

engenhos de açúcar e farinha de mandioca. 

 

“O antigo arraial, então conhecido por Sant’Ana do  Cubatão, fazia 
parte da paróquia de São José. Limitava-se ao sul, com a paróquia 
de Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito, pelo rio Braço de 
São João; a leste e norte, com a de São José pelo morro dos 
Quadros (ou Baltazar) e morro da Taquara e com a Colônia de 
Teresópolis, pelo morro da Vargem grande (ou Tabuleiro)” (DUTRA, 
1992, p.19). 

 

Com a descoberta das fontes termais, denominadas de “Caldas do Cubatão” 

ou “Caldas do Sul” é despertado o interesse por parte das autoridades pelo vilarejo. 

 

Os primeiros registros sobre a existência de águas termais nas 
margens do Rio Cubatão foram feitos por Loccok, em 1809, o qual 
revelou a ocorrência de água parecida com as de Harrogate 
(Estância Termal Inglesa), tendo estas menor temperatura (SANTOS, 
1994, p.24). 

 

Em 1812 foram levadas para a Corte Imperial algumas garrafas desta água 

e em 1813, o Governo Imperial tomou conhecimento de que habitantes das 

circunvizinhanças vinham em busca dessas águas para alívio de suas doenças. 

Alguns, inclusive, construíram choças para permanecer no local por mais tempo. 

(SANTOS, 1994).  

Segundo MARTINS (2001), o Governo resolveu enviar para aquele ponto um 

destacamento de milicianos para tomar conta da fonte e encarregar-se de sua 

conservação. Os indígenas que habitavam a região viram-se privados da caça 

disponível e atacaram os milicianos, em 30 de outubro de 1814, exterminando o 

destacamento e incendiando o abrigo que lhes servia de quartel.  Em homenagem 

aos soldados mortos nesse massacre foi erigida uma placa .  



 

Fig. 1 – Placa feita para homenagear o dia do massacre da Guarda Imperial 

 

Segundo Rodrigo Del Omo Sato (2006) somente em 1818 as fontes foram 

retomadas dos índios por ordem do governador João Vieira Tovar de Albuquerque, o 

pronunciamento oficial que ele fez foi publicado a 02 de fevereiro de 1818, do qual 

se destaca o seguinte trecho: 

 

"Temos entre nós um manancial de beneficência pública, e havemos 
de privar o público, a Nação e, enfim, a humanidade deste presente 
que nos confiou a natureza? Ah! Não. Cidadãos generosos, o rico 
tesouro de águas termais que temos em frente a nossa vista, mas 
coberto por obstáculos, deve franquear-se a todas as gerações de 
um modo fácil e digno de vós. A posteridade gozando de seu 
benefício deve apontar com o dedo e exclamar: ”Isto se deve aos 
Catarinenses e honra aos benfeitores da humanidade." (SATO, 2006, 
p.94) 

 
Logo após, o Rei João VI fez baixar um decreto no dia 18 de março de 1818, 

determinando a construção de um hospital. Esta é considerada a primeira lei de 

criação de uma Estância Termal no Brasil.  

 

"... Hei por bem aprovar o Projeto oferecido pelo governador da 
sobredita ilha de Santa Catarina, da ereção de um Hospital no lugar 
daquelas águas, com as convenientes acomodações, abrindo-se 
em todo este Reino uma subscrição de Donativos, para cuja validade 
Sou Servido Conceder a precisa Licença: E para fundo e património 
do mesmo Hospital, que ficara debaixo da minha imediata Proteção e 
se regulará pelos Estatutos do das Caldas da Rainha no que for 
aplicável..." (MARTINS, 2001, p. 32) 

 
 



A partir destes atos oficiais, foi determinada a construção provisória de 

alguns leitos, destinados a abrigar o grande número de enfermos que utilizavam as 

já conceituadas águas. 

Segundo Rodrigo Del Omo Sato (2006), diante da impossibilidade da 

Câmara concretizar a obra da construção do Hospital, a Assembleia provincial, pela 

Lei nº 164, de 18 de março de 1842, encarregou o presidente da Província de 

executá-la com recursos do Governo e outros provenientes de doações e loterias. 

Parte desses recursos foram doados por D. Tereza Cristina que assumiu o título de 

protetora do Hospital de Caldas do Cubatão, no ano de 1844, dando origem ao 

nome de Caldas da Imperatriz. Funcionou na condição de Hospital até um pouco 

antes de 1920, atravessando neste período, fases de grande movimentação e outras 

de completo abandono. As endemias rurais surgidas no período desencorajavam o 

seu desenvolvimento. 

Ainda segundo Rodrigo (2006), por volta de 1920, foi procedida uma ampla 

reforma no prédio original, passando a funcionar como hotel em regime de 

arrendamento. Iniciou-se, também, a partir desta data, o engarrafamento da água e 

sua distribuição em Florianópolis. Em 1932, foram concluídas as obras de um prédio 

anexo com mais de 22 quartos e restaurante, sob a orientação de arrendatários, até 

o ano de 1976, quando a Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz, assumiu a 

administração da Estância Termal. 

 

Posteriormente, a denominação de Santo Amaro do Cubatão foi 
substituída pela de Cambirela, em virtude de um Decreto Federal de 
1941, segundo o qual deveriam ser eliminadas duplicatas de nomes 
de cidades e vilas em todo o país. Insatisfeita com o novo nome, em 
finais de 1948, a comunidade organizou um abaixo-assinado, 
endereçado ao Governo, no qual propunha duas opções: Santo 
Amaro do Cubatão ou Santo Amaro da Imperatriz. No último 
trimestre de 1948, o Diário Oficial publicava a nova designação 
“Santo Amaro da Imperatriz”. (SANTA CATARINA, 2015) 

 

RESULTADOS: O principal objetivo deste artigo foi identificar a primeira legislação 

que aborda o conceito estância, e verificamos que a lei encontrada referindo-se a 

construção do hospital em Santo Amaro da Imperatriz em Santa Catarina, por mais 

que não estipule por nomenclatura, pode ser considerada pelo conceito, analisando 

também o termalismo no Brasil. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS: Um fator importante sobre esta pesquisa é que, assim 

como no surgimento das estâncias no Estado de São Paulo relatado na tese de 

mestrado do orientador deste trabalho, o interesse do Governo se dá pela 

característica da água encontrada naquela região. 

Sabemos que as cidades e povoamentos na história se desenvolviam ao 

redor de fontes de águas como: rios, lagos, nascentes, poços, etc. Sendo esta 

preocupação fundamental para a subsistência da sociedade regional. 

O cuidado e proteção destas águas estão vinculados ao estudo e 

importância que a administração pública dá a este investimento. 

Notamos que a cidade de Santo Amaro da Imperatriz ainda acredita e honra 

esta história e estas características que foram relatadas na construção do hospital. 

Para futuras pesquisas, acreditamos que, sendo o Brasil um país rico em 

água, muitas outras cidades estâncias foram reveladas nessa época e outras ainda 

nem mesmo se caracterizaram como uma, por isso abrimos para a investigação que 

mesmo não havendo lei específica que denomine a estância, a utilização das águas, 

assim como neste caso,  e propriedades podem estar em diversos lugares. 

Assim sendo, o investimento e estudo do que pode ser uma estância: 

climática, hidromineral, balneária e histórica – são importantes para as sociedades 

que vivem na região. 
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