Blumenau
Santa Catarina - SC
Histórico1
A região de Blumenau era habitada por índios Kaigangs, Xoklengs e Botocudos e,
mesmo antes da fundação da Colônia Blumenau, já havia famílias estabelecidas na região de
Belchior, nas margens do ribeirão Garcia e do rio Itajaí-Açu.
Em 1850, o filósofo alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau obteve do Governo
Provincial uma área de terras de duas léguas para estabelecer uma colônia agrícola, com
imigrantes europeus.
Em 2 de setembro de 1850, dezessete colonos chegaram ao local onde hoje se ergue a
cidade de Blumenau. Muitos outros imigrantes atravessavam o Oceano Atlântico em veleiros
de companhias particulares. E assim foi crescendo o número de agricultores, povoadores e
cultivadores dos lotes, medidos e demarcados ao longo dos rios e ribeirões que banhavam o
território da concessão.
No princípio, a Colônia era de propriedade do fundador, Dr. Blumenau. Em 1860 o
Governo Imperial encampou o empreendimento e Dr. Blumenau foi mantido na direção até a
elevação da colônia à categoria de município, em 1880. Em poucos anos, Dr. Blumenau,
dotado de grande energia e tenacidade, fez da colônia um dos maiores empreendimentos
colonizadores da América do Sul, criando um importante centro agrícola e industrial influente
na economia do País.
Herança da história de sua colonização, a microrregião de Blumenau possui costumes
e tradições únicos. Colonizada no início por alemães, seguidos de italianos e poloneses,
também recebeu habitantes do Vale do Rio Tijucas, descendentes de portugueses. Mesmo
assim, as cidades da microrregião incorporaram principalmente a cultura alemã e italiana.
A Lei nº 860, de 4 de fevereiro de 1880, elevou a colônia à categoria de município.
Entretanto, em outubro, uma grande enchente causou sérios prejuízos à população e à
administração pública, com a destruição de pontes e estradas. Após isso, a instalação do
município só foi possível em 10 de janeiro de 1883, quando assumiu o exercício a Câmara
Municipal eleita no ano anterior. Em seguida, o município recebeu o título de Comarca (1886)
e, finalmente, em 1928, passou à categoria de Cidade.
Gentílico: blumenauense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Blumenau, pela Lei Provincial n.º 694, de 3107-1873, subordinado ao município de Itajaí.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Blumenau, pela Lei Provincial n.º
860, de 04-02-1880, desmembrado de Itajaí. Sede na antiga vila de Blumenau. Constituído de
3 distritos: Blumenau, Indaial e Gaspar. Instalado em 10-01-1883.
Elevado à condição de cidade, pela Lei Estadual n.º 197, de 28-07-1894.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3
distritos: Blumenau, Indaial e Gaspar.
Pela Lei Municipal n.º 80, de 02-03-1912, é criado o distrito de Harmônia e anexado
ao município de Blumenau.
Pela Lei Municipal n.º 98, de 16-09-1916, é criado o distrito de Encruzilhada e
anexado ao município de Blumenau.
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Pela Lei Municipal n.º 120, de 16-04-1919, são criados os distritos de Rodeio e
Ascurra e anexado ao município de Blumenau.
Nos quadro de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, o município é
constituído de 7 distritos: Blumenau, Ascurra, Encruzilhada, Indaial, Hamônia, Rodeio e
Gaspar.
Pela Lei Municipal n.º 142, de 16-08-1921, é criado o distrito de Massaranduba e
anexado ao município de Blumenau.
Pela Lei Municipal n.º 148, de 30-05-1922, é criado o distrito de Benedito Timbé e
anexado ao município de Blumenau.
Pela Lei Municipal n.º 1650, de 05-10-1929, foi extinto o distrito de Rodeio, sendo seu
território anexado ao distrito sede de Blumenau.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 9
distritos: Blumenau, Ascurra, Benedito Timbó, Encruzilhada, Indaial, Harmônia, Rodeio,
Massaranduba e Gaspar.
Pelo Decreto Estadual n.º 498, de 17-02-1934, transfere o distrito de Harmônia do
município de Blumenau para o Dalbérgia.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído
de 6 distritos: Blumenau, Ascurra, Indaial, Massaranduba, Rio do Testo e Gaspar. Menos os
distritos de Encruzilhada, Rodeio e Benedito Timbó foram anexados ao distrito sede do
município de Blumenau.
Pelo Decreto-lei Estadual n.º 86, de 31-03-1938, desmembra do município de
Blumenau os distritos de Indaial e Ascurra. Para formar o novo município de Indaial. Sob a
mesma lei acima citada desmembra o distrito de Gaspar. Elevado à categoria de município.
Pelo Decreto-lei Estadual n.º 941, de 31-12-1943, o distrito de Massaranduba passou a
denominar-se Itoupava.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de
3 distritos: Blumenau, Itoupava e Rio Testo.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 3 distritos:
Blumenau, Itoupava e Rio Testo.
Pela Lei Estadual n.º 380, de 19-12-1958, desmembra do município de Blumenau o
distrito de Rio Testo. Elevado à categoria de município com a denominação de Pomerode.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Blumenau e Itoupava.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15-VII-1999.
Pela Lei Municipal n.º 251, de 17-12-1999, é criado o distrito de Grande Garcia exlocalidade, criado com área dos bairros Garcia, da Glória, Ribeirão Fresco, Progresso, Vila
Formosa e localidade Valparaíso.
Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído de 3 distritos:
Blumenau, Itoupava e Grande Garcia.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

