Balneário Barra do Sul
Santa Catarina - SC
Histórico:
Balneário Barra do Sul está localizado ao norte - nordeste do Estado de Santa
Catarina, conta atualmente com uma população de mais de 6.000 habitantes, na alta temporada
a população flutuante é estima em 110 mil pessoas e uma extensão de 110,6 KM2.
Ficou denominado Balneário Barra do Sul, por estar localizado ao sul da ilha de São
Francisco do Sul.
Seus primeiros Habitantes foram os nativos: bugres - que residiam á beira do Rio
Bupeva e somente mais tarde, por volta de 1940, aqui vieram se estabelecer alguns imigrantes,
principalmente vindos de Curitiba - PR, que assim desbravaram as terras; sua população ainda
hoje, em grande parte é formada por imigrantes alemães, espanhóis, italianos, japoneses e sírios
libaneses que contribuem para o desenvolvimento do Município.
O crescimento de Balneário Barra do Sul possibilitou a instalação de inúmeras obras
que vieram de encontro aos anseios da comunidade. A economia provém basicamente do
turismo, já que o Balneário é o mais próximo de Joinville, maior cidade de Santa Catarina, além
de se destacar no ramo industrial e pesqueiro onde encontra-se 712 pescadores com
aproximadamente 250 embarcações que caçam considerável produção diária.
O Município conta com os seguintes localidades: Linguado, Conquista, Pinheiros,
Costeira, Centro e Salinas.
O Balneário é conhecido pelos aspectos preservados ainda nativos: muita vegetação,
mata atlântica, restingas, enormes dunas de areias, lagoa e também se destacando, as ilhas: Feia
Instriptinga, Araras, Islobo e ilha dos Remédios.
Gentílico: barrassulense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Barra do Sul, pela lei municipal nº 600, de 2212-1981, homologada pela lei estadual nº 6061, de 13-05-1982, desmembrado de parte do
distrito sede de Araquari e parte do distrito de Itapocu, subordinado ao município de Araquari.
Em divisão territorial datada de 01-07-1983 (suplemento), o distrito figura no
município de Araquari.
Elevado à categoria de município com a denominação de Balneário Barra do Sul, pela
lei estadual nº 8521, de 09-01-1992, desmembrado de Araquari. Sede no antigo distrito de
Barra do Sul atual Balneário Barra do Sul. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-011993.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.
Alteração Toponímica Distrital:

Barra do Sul para Balneário Barra do Sul alterado, pela lei estadual nº 8521, de 09-01-1992.

