Florianópolis
Santa Catarina - SC
Histórico
Primitivamente a região era habitada pelos guaranis. Quando se deu a descoberta do Brasil, a ilha de
Jurerê-Mirim, depois dos Patos, mais tarde Santa Catarina – denominação dada por Sebastião Caboto, em
1526 – estava povoada pelos tupis-guaranis, pois nessa época já se havia efetuado a grande migração tupi
pela zona litorânea.
O cruzamento do tupi-guarani com o europeu gerou o índio carijó, cujo significado é “o que vem do
branco”. Daí serem os índios catarinenses denominados, geralmente, por carijós.
Foi considerável o número de navegadores de varias nacionalidades que desde o início do século
XVII visitaram a ilha. O bandeirante paulista Francisco Dias Velho, em 1673 enviou à ilha seu irmão José
Dias Velho, como mais de cem índios em sua companhia. E o sertanista tratou logo de erigir, no local onde
hoje se ergue a Catedral Metropolitana, uma capela sob a inovação de Nossa Senhora do Desterro. Três anos
mais tarde, Dias Velho obtinha a doação das terras de cultura na ilha.
Em 1687, Dias Velho prendeu a tripulação de um barco que conduzia prata, confiscando para a
Fazenda Real os bens do mesmo. Um ano mais tarde voltaram os piratas que haviam escapado e, tomando de
surpresa a povoação, destruiram as benfeitorias do fundador, que foi morto.
Terminou assim, tragicamente, em 1689, a povoação de Francisco Dias Velho. Verificou-se a
deserção de quase todos os povoadores, inclusive índios e escravos negros, caindo Desterro no maior
abandono.
Gentílico: florianopolitano
Formação Administrativa
Freguesia criada com a denominação de Nossa Senhora do Destêrro, por alvará de 05-03-1792.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Nossa Senhora do Destêrro, por carta de lei de 2603-1726. Sede na vila de Nossa Senhora do Destêrro. Instalado em 10-04-1728.
Pela Provisão Régia de 07-06-1750, é criado o distrito de Lagoa e anexado a vila Nossa Senhora do
Destêrro.
Por decisão de 26-10-1751 e Provisão Régia de 19-01-1809. é criado o distrito de Santo Antônio e
anexado a vila de Nossa Senhora do Destêrro.
Por alvará de 11-07-1809 é criado o distrito de Ribeirão e anexado a vila de Nossa Senhora do
Destêrro.
Elevado à condição de cidade, por carta Imperial ou carta de lei de 20-03-1823.
vila de Nossa Senhora. Pelo decreto de 11-08-1831 é criado o distrito de Rio Vermelho e anexado ao
município de Nossa Senhora do Destêrro.
Pela lei provincial nº 8, de 15-04-1835, é criado o distrito de Canasvieiras e anexado ao município de
Nossa Senhora do Destêrro.
Pela lei provincial nº 352, de 23-03-1853 é criado o distrito de Santíssima Trindade e anexado ao
município de Nossa Senhora do Destêrro.
Pelo decreto estadual nº 158, de 03-06-1892, é criado o distrito de Saco dos Limões e anexado ao
município de Nossa Senhora do Destêrro.
Pela lei estadual nº 111, de 01-10-1894, o município de Nossa Senhora do Destêrro passou a
denominar-se Florianópolis.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 8 distritos:
Florianópolis, Canasvieiras, Lagoa, Ribeirão, Rio Vermelho, Saco dos Limões, Santo Antonio e Santissíma
Trindade.
Pela lei municipal nº 394, de 19-02-1916, é criado o distrito de Cachoeira e anexado ao município de
Florianópolis.
Pela lei estadual nº 1697, de 03-10-1930, é criado o distrito de Pântano do Sul e anexado ao
município de Florianópolis.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 10 distritos:
Florianópolis, Cachoeira, Canasvieiras, Lagoa, Ribeirão, Rio Vermelho, Saco dos Limões, Santíssima
Trindade, Pântano do Sul e Santo Antônio.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído de 10
distritos: Florianópolis, Cachoeira, Canasvieira, Lagoa, Ribeirão, Rio Vermelho, Saco dos Limões,
Santíssima Trindade e Santo Antônio. Aparece o distrito de Ratones e some Pantano do Sul.
Pelo decreto-lei estadual nº 86, de 31-03-1938, o distrito de Santíssima Trindade passou a denominarse Trindade.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 10 distritos:
Florianóplois, Cachoeira, Canasvieira, Lagoa, Ratones, Ribeirão, Rio Vermelho, Saco dos Limões, Santo
Antônio e Trindade ex-Santíssima Trindade.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Santo Antônio passou a denominar-se
Rerituba, o distrito de Ribeirão a denominar-se Caicanga, Rio Vermelho a denominar-se Praia dos Ingleses,
Cachoeira a denominar-se Recanto. O mesmo decreto extingui também o distrito de Trindade e Saco dos
Limões.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 8 distritos:
Florianópolis, Caiacanga, Canasvieira, Lagoa, Praia dos Ingleses ex-Rio Vermelho, Recanto ex-Cachoeira,
Ratones e Rerituba ex-Santo Antônio.
Pela lei estadual nº 247, de 30-12-1948, o distrito de Cachoeira passou a denominar-se Cachoeira do
Bom Jesus, distrito de Ingleses a denominar-se Ingleses do Rio Vermelho, Rerituba a denominar-se Santo
Antônio de Lisboa e o distrito de Caiacanga a denominar-se Ribeirão da Ilha.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 8 distritos: Florianópolis,
Cachoeira de Bom Jesus ex-Recanto, Canasvieira, Ingleses do Rio Vermelho ex-Ingleses, Lagoa, Ratones
Ribierão da Ilha ex-Caiacanga, Rerituba ex- Santo Antônio de Lisboa.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei municipal nº 531, de 04-12-1962, é criado o distrito de Pântano do Sul e anexado ao
município de Florianóplois.
Pela lei municipal nº 927, de 04-12-1963, é criado o distrito de São João do Rio Vermelho e anexado
ao município de Florianópolis.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 10 distritos: Florianópolis,
Cachoeira de Bom Jesus, Canasvieira, Ingleses do Rio Vermelho, Lagoa, Pântano do Sul, Ratones, Ribeirão
da Ilha, Santo Antônio de Lisboa, São João do Rio Vermelho.
Pela lei municipal nº 4806, de 21-12-1995, criado o distrito de Barra da Lagoa e anexado ao
município de Florianópolis.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído de 12 distritos: Florianópolis,
Barra da Lagoa, Cachoiera de Bom Jesus, Campeche, Canasvieira, Ingleses do Rio Vermelho, Lagoa,
Pântano do Sul, Ratones, Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa, São João do Rio Vermelho.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.
Alteração toponímica municipal

Nossa Senhora do Destêrro para Florianópolis alterado, pela lei estadual nº 111, de 01-10-1894.

