Águas Mornas
Santa Catarina - SC
Histórico:
OS PRIMEIROS COLONIZADORES, 40 famílias alemães, chegaram à colônia em
1860, e logo foram seguidos por outras expedições, sendo que, no ano seguinte, a localidade já
contava com 622 habitantes. Entre os pioneiros, destacaram-se: Alberto Probst, Guilherme
Eestphal, Frederico Kirchner e outros.
Em 1886, a localidade foi elevada à categoria de distrito e, em 1961, foi criado o
município de Águas Mornas.
O topônimo originou-se das fontes de águas termais existentes na localidade.
Gentílico: águas-mormense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Teresópolis, pela lei provincial nº 628, de 11-061869, subordinado ao município de Palhoça.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Teresópolis figura no
município de Palhoça.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Teresópolis
permanece no município de Palhoça.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 19-12-1961, o distrito de Teresópolis passou a
denominar-se Queçaba.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito já denominado Queçaba figura no
município de Palhoça.
Pela lei estadual nº 348, de 21-06-1958, transfere o distrito de Queçaba do município
de Palhoça por o de Santo Amaro da Imperatriz.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Queçaba figura no município
de Santo Amaro da Imperatriz.
Elevado à categoria de município com a denominação de Águas Mornas, pela lei
estadual nº 790, de 19-12-1961, desmembrado de Santo Amaro da Imperatriz. Sede no
antigo distrito de Queçaba, atual Águas Mornas. Constituído do distrito Sede. Instalado em
29-12-1961.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.
Alterações toponímicas distritais
Teresópolis para Queçaba alterado, pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943.
Queçaba para Água Mornas alterado, pela lei estadual nº 790, de 19-12-1961.

Transferência distrital
Pela lei estadual nº 345, de 21-06-1958, transfere o distrito de Queçaba ex-Teresópolis do
município de Palhoça Para o de Santo Aamaro da Imperatriz.

