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Diagnóstico Regional 
O objetivo do diagnóstico regional é identificar as principais 
características: econômicas e sociais da região, bem como 
salientar as diferenças e semelhanças entre as 29 regiões do 
estado de Santa Catarina. Para isto, foi identificado e rela-
cionado um conjunto de indicadores os quais foram posteri-
ormente classificados em sete grupos temáticos: Caracteri-
zação Geral, Atividades Econômicas e Emprego, Saúde, 
Saneamento Básico, Educação, Comunicação e Indicadores 
de Desenvolvimento. 

A seguir, apresentamos a lista dos indicadores, por grupo 
temático, e suas definições: 

Caracterização Geral 

a) Superfície territorial 

b) População total 

c) População rural 

d) População urbana 

e) Densidade demográfica - Número de habitantes de um 
determinado território por quilômetro quadrado. 

f) Taxa de urbanização - Percentual da população de um 
espaço geográfico que reside em centros urbanos. 

Atividades Econômicas e Emprego 

a) Agropecuária – Atividades ligadas ao setor primário, 
isto é, produção de alimentos e matéria-prima de ori-
gem agropecuária. 

 Número de estabelecimentos - 

 Estabelecimentos < de 10 ha (%) – Percentual do 
número de estabelecimentos agrícolas com menos de 
10 hectares de área total.  

 Principais atividades da agropecuária regional – fo-
ram selecionadas as sete principais atividades da agro-
pecuária da região pelo volume de produção do ano de 
2002. 

b) Indústria – Conjunto de atividades produtivas que se 
caracterizam pela transformação de matérias primas. de 
modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramen-
tas, no sentido de fabricar mercadorias. 

 Número de empresas – Número de empresas indus-
triais existentes na região em 2001. 

 Número de empregados – Número total de emprega-
dos no setor industrial em 2001. 

 Principais ramos da indústria e número de empregos -
Foram selecionados os quatro principais ramos da ati-
vidade industrial pelo volume de empregos gerados.  

c) Comércio, Construção civil, Serviços e outros 

- Número de empresas – Número de empresas comerci-
ais, da construção civil, prestadoras de serviços de 
qualquer natureza e outras empresas existentes na regi-
ão no ano de 2000. 

 Número de empregados – Número total de emprega-
dos das empresas comerciais, construção civil, presta-

doras de serviços de qualquer natureza e outras empre-
sas existentes na região em 2000. 

Saúde 

a) Maior esperança de vida ao nascer, entre os municípios 
da regional.  

Esperança de vida ao nascer - Média de anos que as 
pessoas viveriam a partir do nascimento. 

b) Menor esperança de vida ao nascer, entre os municípios 
da regional. 

c) Habitantes por leito hospitalar - Número de habitantes 
por leito hospitalar. 

d) Habitantes por médico - Número de habitantes por 
médico. 

e) Habitantes por dentista - Número de habitantes por 
dentista. 

Saneamento Básico 

a) Domicílios ligados à rede de água - (%) – Percentual de 
domicílios da regional ligados à rede geral de abasteci-
mento de água. 

b) Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) – Percentual 
de domicílios ligados à rede coletora de esgoto. 

c) Domicílios com coleta de lixo - (%) – Percentual de 
domicílios atendidos por serviços de coleta de lixo. 

Educação 

a) Pessoal docente – Número de professores atuando na 
regional. 

b) Taxa de alfabetização : Percentual de municípios com 
taxa menor do que 90%  - Este indicador foi calculado 
dividindo o número de municípios com taxa de alfabe-
tização menor do que 90%, pelo número total de muni-
cípios da regional.  

A taxa de alfabetização é o percentual de pessoas acima 
de 15 anos de idade que sabem ler e escrever. 

c) Taxa de evasão escolar–Percentual de municípios com 
taxa maior do que 5%: - Este indicador foi calculado 
dividindo o número de municípios com taxa de evasão 
escolar maior do que 5% pelo número total de municí-
pios da região.  

A taxa de evasão escolar é o percentual de alunos ma-
triculados que abandonam os bancos escolares. 

Comunicação 

a) Domicílios com linhas telefônicas – Percentual de do-
micílios com linha telefônica instalada. 

b) Emissoras de rádio (AM/FM) – Número de emissoras 
de rádio AM e FM existentes na região. 

Indicadores de Desenvolvimento 

a) IDH-M - posição do município no ranking dos 293 
municípios catarinenses melhor colocado entre os mu-
nicípios da região. 

Obs. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDH-M) - É obtido pela média aritmética simples de 
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três índices, referentes às dimensões Longevidade (I-
DHM-Longevidade), Educação (IDHM-Educação) e 
Renda (IDHM-Renda). 

b) IDH-M - posição do município no ranking dos 293 
municípios catarinenses pior colocado entre os municí-
pios da região. 

c) Renda “per capita” - Urbana 

d) Renda “per capita” - Rural 

e) Renda “per capita” – Total 

Renda per capita (em R$ de 2000) - Razão entre o so-
matório da renda de todos os indivíduos da regional e o 
número total destes indivíduos. 

f) População com renda insuficiente – pessoas que têm 
renda menor ou igual a R$ 90,00 por mês. 

g) Consumo de energia elétrica “per capita” 

Para cada um dos indicadores foram levantadas informações 
e calculado o valor atual e a posição da regional no ranking 
das 29 regionais. Os dados serão apresentados em uma 
tabela na qual aparecem as seguintes informações:  

Nome do grupo de indicadores 

Nome do indicador 

Valor do indicador 

Posição da regional, isto é, a colocação da regional no ran-
king das 29 regionais. 

A figura abaixo mostra o exemplo de um grupo, denomina-
do de “Caracterização geral”, apresentamos alguns indica-
dores com o respectivo valor e a posição da regional. 

Caracterização Geral 

Superfície territorial - (Km2) 3.567,5 10 

População total – (em 2000) 150.775 13 

População Rural – (em 2000) 76.455 1 

 

 

 

 

Exemplo: Nome do indicador = superfície territorial 

Valor do indicador = 3.567,7 km2 

Posição (ranking) da regional = 10, isto é, a regional é a 
décima maior região, em superfície, entre as 29 regionais do 
estado de Santa Catarina. 

Também são apresentados os problemas identificados e 
priorizados nas audiências públicas realizadas pelo Governo 
do Estado e pela Assembléia Legislativa, em todas as 29 
regionais. Estes problemas são apenas listados não se fazen-
do nenhuma análise que dimensione o seu impacto e a viabi-
lidade de sua solução. Esta análise deveria ver os problemas 
de forma integrada e globalizada para determinar seu impac-
to e determinar a sua viabilidade técnica, econômica, social 
e ambiental.  

 

 

 

Nome do indi-
cador 

Valor do indi-
cador para a 

regional 

Posição da 
regional entre 

as 29 
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Regional de Araranguá 

Composta por 15 municípios, a SDR de Araranguá está 
situada no extremo sul de Santa Catarina. Possui uma 
superfície de 2.975,2 km2 e uma população total de apro-
ximadamente 160 mil habitantes, o que determina uma 
densidade demográfica levemente inferior à do estado. 
Apresenta uma taxa de urbanização de 63,3%, um pouco 
inferior que a do estado (78,7%). Suas atividades econô-
micas são bastante diversificadas, com destaque para a 
produção agropecuária (arroz, banana, feijão, fumo, man-
dioca, milho, leite, mel e ovos) e industrial (indústria de 
calçados, couros, peles e cerâmica).  

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2)     2.975,2 17
População total – (em 2000)     160.16911
População Rural – (em 2000)       58.779 4
População urbana – (em 2000) 101.39012
Densidade demográfica (hab/km2) 53,8 12
Taxa de urbanização (%) 63,3 21
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 9.759 6
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 54,0 1
Principais atividades da agropecuária regional 
Arroz (t) 301.317 1
Banana (t) 42.170 4
Fumo (t) 29.703 1
Mandioca (t) 36.120 7
Bovinos - efetivo (cabeça) 65.850 20
Suínos – (cabeça) 49.055 19
Aves - (1.000 cabeças) 4.132 8
Indústria 
Número de empresas 732 11
Número de empregados 7.668 18
Principais ramos da indústria e número de empregos 
Vestuário e artefatos de tecidos         1.539 12
Prod. de alimentos, bebidas e álcool etílico         1.212 16
Madeira e mobiliário         1.091 19
Indústria de calçados            915 2
Comércio, Construção civil, Serviços e outros 
Número de empresas 2.020 17

Número de empregados 10.664 18
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

76,4 14

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 

68,7 21

Habitantes por leito hospitalar 286 10

Habitantes por médico 1.655 18

Habitantes por dentista 2.313 28
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 40,4 28
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 7,7 23
Domicílios com coleta de lixo - (%) 73,6 17
 

Educação 
Pessoal docente 1.580 10
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

40,0 18

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

6,7 10

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 31,6 17
Emissoras de rádio (AM/FM) – (número) 8 12
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 52 21

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

244 11

Renda “per capita” - Urbana 322.04 15

Renda “per capita” - Rural 183.25 20

Renda “per capita” - Total 270.60 16

População com renda insuficiente 14.2 15

Consumo de energia elétrica “per capita” 4,835 20

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e pela Assem-
bléia Legislativa na regional: 

1. Saúde - Hospitais públicos com qualidade para a regi-
ão 

2. Infra-estrutura - Asfaltamento da Avenida XV de 
Novembro - Vila S. José até BR 101 - Araranguá 

3. Infra-estrutura - Infra-estrutura Urbana (asfalto no 
Centro de Timbé do Sul), asfalto e construção de es-
tradas (diversos trechos). 
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Regional de Blumenau 

Situada no Vale do Itajaí a região é formada por nove 
municípios, Blumenau atua como cidade-pólo. A cidade 
apresenta uma superfície de 3.103,7 km2 e uma população 
de 431 mil habitantes o que determina uma densidade 
demográfica bem superior à do estado. Mais de 85% da 
população está localizada nos centros urbanos. Sua eco-
nomia está assentada sobre a atividade industrial, com 
destaque para a produção têxtil, responsável por 39,3% do 
número de empregos. Destaca-se também na produção 
metal-mecânica, materiais elétricos, produção editorial e 
gráfica, química, entre outras. O setor agropecuário apre-
senta pequena expressão, sobressaindo-se na piscicultura, 
na produção de mandioca, arroz, leite, mel e banana. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 3.103,7 15
População total – (em 2000) 431.373 3
População rural – (em 2000)       56.757 5
População urbana – (em 2000) 374.616 3
Densidade demográfica (hab/km2) 139,0 5
Taxa de urbanização (%) 86,8 4
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 7.658 12
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 52,2 2
Principais atividades da agropecuária regional 
Arroz (t) 57.368 7
Banana (t) 13.475 6
Cana-de-açúcar (t) 31.960 7
Mandioca (t) 25.625 10
Bovinos – efetivo (cabeça) 65.446 21
Suínos – (cabeças) 47.903 20
Aves - (1.000 cabeças) 1.109 21
Industria 
Número de empresas 5.507 1
Número de empregados 69.223 1
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Vestuário e artefatos de tecidos       43.380 1
Indústria metalúrgica         4.389 2
Madeira e mobiliário         4.095 3
Química e prod. farmac., vet., perfum          3.358 3
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 8.532 3

Número de empregados 69.298 3
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

75,7 21

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 71,3 8

Habitantes por leito hospitalar 536 26

Habitantes por médico 670 2

Habitantes por dentista 956 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 81,0 6
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 11,0 16
Domicílios com coleta de lixo - (%) 96,3 3
 

Educação 
Pessoal docente 3.588 3
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

0,0 1

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

0,0 1

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 60,0 2
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 19 1
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 5 5

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

174 5

Renda “per capita” - Urbana 443,17 2
Renda “per capita” - Rural 239,98 9
Renda “per capita” - Total 418,78 2
População com renda insuficiente 4,5 1
Consumo de energia elétrica “per capita” 9.108 9

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assem-
bléia Legislativa na regional: 

1. Saúde - Construção de Hospital Regional Público com 
Policlínica e Centro de Imagem. 

2. Segurança - Falta de efetivo para Polícia Civil, Militar 
e Corpo de Bombeiros. 

3. Saúde - Aplicação dos recursos estaduais da Saúde 
seguindo os critérios: nº de habitantes da Região, ca-
pacidade física instalada do SUS, arrecadação de tri-
butos, sendo 20% para investimento e 80% para cus-
teio. 
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Regional de Brusque 

Oito municípios integram esta região, sendo o município 
de Brusque o de maior expressão socioeconômica. Com 
3.103,7 km2 de área territorial e uma população total de 
aproximadamente 153 mil habitantes a região apresenta 
uma densidade demográfica consideravelmente maior que 
a do estado. Consiste numa região nitidamente urbano-
industrial com mais de 83% da população concentrada nas 
áreas urbanas. A economia da região tem como base a 
atividade industrial com destaque para a indústria de cal-
çados, vestuário e minerais não-metálicos. O setor agrope-
cuário apresenta, em termos relativos, pouca expressão, 
cabendo ressaltar a produção de arroz, fumo, mandioca e 
milho.  

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 2.095,8 21
População total – (em 2000) 153.14912
População Rural – (em 2000)       25.11623
População urbana – (em 2000) 128.03311
Densidade demográfica (hab/km2) 73,1 8
Taxa de urbanização (%) 83,6 5
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 2.354 28
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 38,2 9
Principais atividades da agropecuária regional 
Arroz (t) 8.283 10
Banana (t) 2.260 9
Fumo (t) 3.884 13
Uva (t) 935 8
Bovinos - efetivo (cabeça) 36.000 27
Suínos – (cabeças) 6.680 29
Aves - (1.000 cabeças) 243 29
Industria 
Número de empresas 1.553 5
Número de empregados 23.293 6
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Vestuário e artefatos de tecidos       13.245 2
Minerais não-metálicos         2.749 2
Indústria de calçados         1.613 1
Material de transporte            801 4
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 2.738 11

Número de empregados 16.024 12
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

76,1 17

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 74,5 1

Habitantes por leito hospitalar 379 18

Habitantes por médico 1.079 9

Habitantes por dentista 1.355 10
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 75,5 10
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 17,1 11
Domicílios com coleta de lixo - (%) 89,0 6
 

Educação 
Pessoal docente 1.431 12
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

25,0 12

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

0,0 1

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 40,3 8
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 7 13
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 21 12

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

148 2

Renda “per capita” - Urbana 401,11 5
Renda “per capita” - Rural 198,22 17
Renda “per capita” - Total 368,84 6
População com renda insuficiente 5,5 3
Consumo de energia elétrica “per capita” 11,185 4

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assem-
bléia Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Deficiência na malha viária intermu-
nicipal. 

2. Organização do lazer - Carência de suporte e investi-
mento público e privado. 

3. Saúde - Ineficiência na estrutura da atenção básica, 
média e alta complexidade. 
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Regional de Caçador 

Situada no Vale do Rio do Peixe, a SDR de Caçador é inte-
grada por seis municípios. Possui uma superfície de 3.748,3 
km2 e uma população total de 93 mil habitantes, o que lhe 
confere uma densidade demográfica bastante baixa, menos 
da metade da do estado. Com aproximadamente 26% da 
população localizada no meio rural, a região apresenta ainda 
ligações bastante intensas com a atividade agropecuária. No 
entanto, a atividade industrial apresenta considerável ex-
pressão, com destaque para a indústria de madeira e mobili-
ário, papel e papelão, calçados, couros e peles. O setor agro-
pecuário é, em grande parte, o fator dinâmico da região, 
principalmente no que se refere à madeira, maçã, feijão, 
milho, tomate, uva, piscicultura, leite e mel. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 3.748,3 7
População total – (em 2000) 93.00121
População Rural – (em 2000)       23.78225
População urbana – (em 2000) 69.21921
Densidade demográfica (hab/km2) 24,8 25
Taxa de urbanização (%) 74,4 14

 
Atividades Econômicas e Emprego 

Agropecuária 
Número de estabelecimentos 3.266 25
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 21,5 27
Principais atividades da agropecuária regional 
Alho (t) 1.105 3
Maça (t) 38.904 3
Tomate (t) 42.707 2
Uva (t) 6.102 2
Bovinos - efetivo (cabeça) 65.940 19
Suínos – (cabeças) 83.910 14
Aves - (1.000 cabeças) 2.143 18
Industria 
Número de empresas 258 21
Número de empregados 9.082 16
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Madeira e mobiliário         4.439 2
Papel, papelão, editorial e gráfica         1.491 3
Química e prod. farmac., vet., perfum             922 8
Borracha, fumo, couros, peles, outras            813 4
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 1.240 21

Número de empregados 8.543 20

 
Saúde 

Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

73,4 29

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 

65,1 29

Habitantes por leito hospitalar 325 13

Habitantes por médico 1.576 17

Habitantes por dentista 1.691 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 71,3 13
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 16,0 12
Domicílios com coleta de lixo - (%) 74,6 15
 

Educação 
Pessoal docente 892 20
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

66,7 23

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

50,0 28

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 29,0 20
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 3 22
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 160 27

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

293 29

Renda “per capita” - Urbana 266,45 25
Renda “per capita” - Rural 157,97 24
Renda “per capita” - Total 240,64 22
População com renda insuficiente 22,1 23
Consumo de energia elétrica “per capita” 7.693 11

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Habitação, Saneamento e Pavimenta-
ção asfáltica. 

2. Educação - Ensino Médio Profissionalizante e Centro 
Cultural Regional. 

3. Saúde - Complexo MAC, Regionalização do Hospital 
Jonas Ramos e Construção de Centro de Atendimento 
24 horas. 
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Regional de Campos Novos 

Situada na região do planalto, a SDR de Campos Novos é 
composta por oito municípios, possui uma área territorial de 
3.362,3 km2 e uma população total de 54 mil habitantes. É 
ainda relativamente elevado o percentual da população loca-
lizada no meio rural, atingindo 35% da população total. Este 
aspecto revela existir uma grande vinculação econômica da 
região com o setor agropecuário. Contudo, a atividade in-
dustrial apresenta alguma importância econômica, particu-
larmente no que se refere à indústria de papel e papelão, 
madeira, mobiliário, mecânica e metalurgia. O setor agrope-
cuário ocupa lugar de destaque, principalmente no que se 
refere à produção de milho, soja, trigo, feijão, maçã, alho, 
madeira, bovinos e leite. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 3.362,3 12
População total – (em 2000) 54.07128
População Rural – (em 2000)       18.94727
População urbana – (em 2000) 35.12424
Densidade demográfica (hab/km2) 16,1 28
Taxa de urbanização (%) 65,0 18
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 5.075 20
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 36,0 13
Principais atividades da agropecuária regional 
Feijão 25.291 1
Maça (t) 34.225 4
Milho 220.767 7
Soja 80.861 2
Trigo  34.022 1
Bovinos - efetivo (cabeça) 93.860 14
Suínos – (cabeças) 104.910 11
Industria 
Número de empresas 94 28
Número de empregados 1.970 27
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Madeira e mobiliário            757 22
Papel, papelão, editorial e gráfica            512 15
Indústria metalúrgica            318 13
Indústria mecânica            154 22
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 762 28

Número de empregados 978 29
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

76,3 16

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 71,1 9

Habitantes por leito hospitalar 262 8

Habitantes por médico 2.027 25

Habitantes por dentista 2.027 24
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 66,5 16
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 24,6 6
Domicílios com coleta de lixo - (%) 64,8 22
 

Educação 
Pessoal docente 543 28
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

75,0 25

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 25,0 20

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 26,9 24
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 1 29
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 

97 24

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

277 21

Renda “per capita” - Urbana 263,63 26
Renda “per capita” - Rural 124,84 28
Renda “per capita” - Total 214,89 29
População com renda insuficiente 26,8 29
Consumo de energia elétrica “per capita” 4.419 24

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Acesso asfáltico a municípios etc. 

2. Saúde - Equipar Hospital José Athanásio para torná-lo 
referência regional. 

3. Agricultura - Apoio à Agricultura Familiar. 

 



 

78 - VIII 

Regional de Canoinhas 

A SDR de Canoinhas está situada na região do Planalto 
Norte Catarinense, é composta por sete municípios, possui 
uma superfície de 4.505,4 km2 e uma população total de 
aproximadamente 126 mil habitantes. A população rural 
representa cerca de 32% da população total. Este fato expli-
ca as fortes vinculações da economia regional com as ativi-
dades rurais. No entanto, a importância dos demais setores 
não pode ser desprezada, principalmente das atividades 
industriais, cabendo destacar a produção de papel e papelão, 
madeira e mobiliário, produtos alimentícios e minerais não 
metálicos. A participação do setor agropecuário é conside-
rável, merecendo destaque para a produção de madeira, 
milho, soja, feijão fumo, batata e leite. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 4.505,4 4
População total – (em 2000) 126.178 18
População Rural – (em 2000)       40.489 13
População urbana – (em 2000) 85.689 14
Densidade demográfica (hab/km2) 28,0 22
Taxa de urbanização (%) 67,9 16
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 6.432 16
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 33,4 20
Principais atividades da agropecuária regional 
Feijão 13.959 4
Fumo (t) 21.031 4
Milho 242.990 4
Soja 76.734 3
Trigo 1.120 11
Bovinos - efetivo (cabeça) 78.810 18
Suínos – (cabeças) 86.040 23
Industria 
Número de empresas 325 19
Número de empregados 5.996 20
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Madeira e mobiliário         2.970 7
Papel, papelão, editorial e gráfica         1.413 4
Prod. aliment., Bebidas e álcool etilico            867 19
Minerais não-metálicos            275 15
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 1.540 20

Número de empregados 2.448 28
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

74,6 26

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 66,1 28

Habitantes por leito hospitalar 394 21

Habitantes por médico 1.237 14

Habitantes por dentista 2.175 26
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 66,3 17
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 11,0 15
Domicílios com coleta de lixo - (%) 69,1 19
 

Educação 
Pessoal docente 1.277 15
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

14,3 8

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 42,9 27

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 28,7 22
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 7 17
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 

50 20

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

288 26

Renda “per capita” - Urbana 286,31 21
Renda “per capita” - Rural 150,82 26
Renda “per capita” - Total 242,56 21
População com renda insuficiente 24,4 25
Consumo de energia elétrica “per capita” 10.250 5

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Pavimentação conforme priorização do 
CDR. 

2. Saúde - Conclusão/credenciamento do Centro Oncoló-
gico do Hospital São Braz. 

3. Saúde - Recursos para manutenção e equipamento de 
hospitais. 

 



 

78 - IX 

Regional de Chapecó 

A SDR de Chapecó está localizada na região oeste do esta-
do, é formada por 11 municípios, ocupa uma área geográfica 
de 1.832,8 km2 e tem uma população de 190 mil habitantes. 
A taxa de urbanização é de 78%. É uma região com grande 
vocação agrícola, onde predominam as áreas de exploração 
rural com forte presença de agroindústrias. Apesar da su-
premacia da atividade agrícola, o setor industrial em muito 
contribui para a geração de riqueza na região, merecendo 
destaque para a produção de alimentos e bebidas, madeira e 
mobiliário, mecânica, vestuário, calçados e materiais de 
transporte. A economia regional está assentada, no entanto, 
sobre o setor agropecuário e agroindustrial. A suinocultura, 
avicultura, bovinocultura e a produção de grãos (milho, soja, 
feijão) representam as atividades agropecuárias mais expres-
sivas da região. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 1.832,8 24
População total – (em 2000) 189.782 9
População Rural – (em 2000)       42.010 11
População urbana – (em 2000) 147.772 8
Densidade demográfica (hab/km2) 103,5 6
Taxa de urbanização (%) 77,9 10
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 8.269 11
Estabelecimentos < de 10 há – (%) 39,8 7
Principais atividades da agropecuária regional 
Milho 129.185 11
Soja 17.157 7
Trigo 3.844 7
Uva (t) 1.446 6
Bovinos - efetivo (cabeça) 109.143 10
Suínos – (cabeças) 276.246 7
Aves - (1.000 cabeças) 11.128 4
Industria 
Número de empresas 635 12
Número de empregados 15.152 9
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Prod. aliment., Bebidas e álcool etílico          9.641 1
Madeira e mobiliário         1.659 12
Química e prod. farmac., Vet., Perfum            705 10
Indústria metalúrgica            702 10
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 3.610 7

Número de empregados 22.514 9
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

77,9 2

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 

68,2 23

Habitantes por leito hospitalar 550 27

Habitantes por médico 905 4

Habitantes por dentista 1.058 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 73,8 11
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 6,6 24
Domicílios com coleta de lixo - (%) 79,4 10
 

Educação 
Pessoal docente 1.853 8
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

63,6 22

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

18,2 18

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 37,9 11
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 7 15
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 15 9

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

272 19

Renda “per capita” - Urbana 345,11 13
Renda “per capita” - Rural 220,57 12
Renda “per capita” - Total 319,73 10
População com renda insuficiente 15,2 17
Consumo de energia elétrica “per capita” 7.118 13

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Educação - Valorização do Profissional da Educação. 

2. Saúde - Policlínica de Referência Regional. 

3. Educação - Universidade Pública e Escola Técnica 
Federal. 

 

 



 

78 - X 

Regional de Concórdia 

Com 16 municípios, a SDR de Concórdia está localizada na 
Região Oeste do estado, possui uma área geográfica de 
3.311,4 km2 e uma população de aproximadamente 142 mil 
habitantes. Sua densidade demográfica é inferior à do estado 
e sua população rural é consideravelmente elevada, repre-
sentando cerca de 45% da população total. Este e outros 
aspectos indicam que a região possui fortes vínculos com o 
meio rural. A atividade industrial relacionada ao agronegó-
cio é considerável, merecendo destaque a produção de ali-
mentos, calçados, papel e papelão e madeira e mobiliário. A 
produção agropecuária está intimamente associada à ativi-
dade agroindustrial, com destaque para a suinocultura, avi-
cultura, produção de leite, milho, trigo, feijão e piscicultura. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 3.311,4 13
População total – (em 2000) 142.086 14
População Rural – (em 2000)       63.115 3
População urbana – (em 2000) 78.971 18
Densidade demográfica (hab/km2) 42,9 14
Taxa de urbanização (%) 55,6 24
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 13.710 2
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 28,9 22
Principais atividades da agropecuária regional 
Feijão 2.380 18
Mandioca (t) 21.944 12
Milho 234.021 6
Trigo 1.214 10
Bovinos - efetivo (cabeça) 212.117 3
Suínos – (cabeças) 1.369.438 1
Aves - (1.000 cabeças) 26.339 1
Industria 
Número de empresas 377 18
Número de empregados 9.571 14
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Prod. aliment., bebidas e álcool etilico         7.200 2
Madeira e mobiliário            792 21
Papel, papelão, editorial e gráfica            308 19
Serviços industriais de utilidade pública             280 11
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 2.526 12

Número de empregados 15.637 13
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

76,4 13

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 69,2 17

Habitantes por leito hospitalar 402 23

Habitantes por médico 1.452 15

Habitantes por dentista 1.422 11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 60,5 21
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 6,0 25
Domicílios com coleta de lixo - (%) 61,5 24
 

Educação 
Pessoal docente 1.407 13
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

18,8 11

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

6,3 9

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 39,6 10
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 7 14
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 13 8

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

255 14

Renda “per capita” - Urbana 370,70 7
Renda “per capita” - Rural 247,09 5
Renda “per capita” - Total 325,17 9
População com renda insuficiente 12,7 11
Consumo de energia elétrica “per capita” 7.751 10

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Asfaltamento de acesso a municípios e 
do Aeroporto. 

2. Educação - Ensino Público Superior gratuito. 

3. Agricultura - Melhoria de Renda das Propriedades Ru-
rais. 

 



 

78 - XI 

Regional de Criciúma 

Com uma superfície de 2.082,7 km2, a região representada 
pela SDR de Criciúma está localizada na Região Sul do 
estado e possui uma população de aproximadamente 325 mil 
habitantes, o que lhe confere uma densidade demográfica 
consideravelmente elevada em relação à média estadual. 
Cerca de 83% da população está localizada nos centros 
urbanos. A região se caracteriza por apresentar uma ativida-
de econômica bastante diversificada Na produção industrial, 
o leque de atividades produtivas é diversificado, envolvendo 
desde a extração de carvão e indústria cerâmica, até a pro-
dução química, metalúrgica, mecânica, vestuário, entre 
outras. Mesmo apresentando uma população rural relativa-
mente pequena, é considerável a importância da atividade 
agrícola regional, com destaque para a produção de arroz, 
banana, fumo, feijão, milho, aves e leite. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 2.082,7 22
População total – (em 2000) 324.747 5
População Rural – (em 2000)       56.575 6
População urbana – (em 2000) 268.172 5
Densidade demográfica (hab/km2) 155,9 4
Taxa de urbanização (%) 82,6 7
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 5.018 21
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 43,4 3
Principais atividades da agropecuária regional 
Arroz (t) 94.740 3
Banana (t) 27.783 5
Feijão 8.874 6
Fumo (t) 15.179 9
Bovinos - efetivo (cabeça) 55.099 23
Suínos – (cabeças) 50.099 18
Aves - (1.000 cabeças) 4.378 7
Industria 
Número de empresas 1.643 3
Número de empregados 28.378 4
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Vestuário e artefatos de tecidos         6.913 5
Minerais não-metálicos         5.672 1
Química e prod. farmac., vet., perfum          4.610 2
Extrativismo mineral         3.031 1
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 4.915 5

Número de empregados 
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

77,0 9

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 

70,4 12

Habitantes por leito hospitalar  373 17

Habitantes por médico 1.038 7

Habitantes por dentista 1.264 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 83,1 4
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 36,8 2
Domicílios com coleta de lixo - (%) 88,9 7
 

Educação 
Pessoal docente 2.851 5
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

0,0 1

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 0,0 1

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 43,8 5
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 12 5
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 

18 11

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

193 8

Renda “per capita” - Urbana 365,05 9
Renda “per capita” - Rural 245,63 6
Renda “per capita” - Total 345,84 7
População com renda insuficiente 7,8 6
Consumo de energia elétrica “per capita” 15.962 1

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Pavimentação e restauração da malha 
viária da Região da AMREC. 

2. Educação - Insuficiência de programas de capacitação, 
profissionalização, trabalho e renda para famílias em si-
tuação de risco social. 

3. Saúde - Hospital Público Regional com UTI  neonatal e 
pediátrico (Santa Catarina), vocacional - Hospitais da 
Região. 

 
 

 



 

78 - XII 

Regional de Curitibanos 

A SDR de Curitibanos faz parte do Planalto Serrano, é com-
posta por seis municípios, possui uma área geográfica de 
3.574,1 km2 e uma população de aproximadamente 67 mil 
habitantes. A densidade demográfica regional é bastante 
baixa, representando cerca de um terço da estadual. A popu-
lação rural representa aproximadamente 20% da total, o que 
revela uma taxa de urbanização consideravelmente elevada 
para as características regionais. A atividade econômica 
está, em grande parte, assentada sobre o setor agropecuário 
que está voltado principalmente à produção de alho, milho, 
soja, maçã, madeira, carne e leite. A atividade industrial é 
relativamente pequena, estando concentrada na produção de 
madeira e mobiliário e papel e papelão. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 3.574,1 9
População total – (em 2000) 66.727 26
População Rural – (em 2000)       13.345 29
População urbana – (em 2000) 53.382 22
Densidade demográfica (hab/km2) 18,7 27
Taxa de urbanização (%) 80,0 9
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 2.213 29
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 21,6 26
Principais atividades da agropecuária regional 
Alho (t) 9.724 1
Feijão 10.590 5
Maça (t) 6.428 7
Milho  56.780 15
Bovinos - efetivo (cabeça) 80.965 17
Suínos – (cabeças) 12.340 27
Aves - (1.000 cabeças) 473 26
Industria 
Número de empresas 235 22
Número de empregados 4.437 22
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Madeira e mobiliário         3.240 6
Química e prod. farmac., vet., perfum             426 13
Papel, papelão, editorial e gráfica            426 16
Indústria mecânica            128 23
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 1.152 22

Número de empregados 5.965 21
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

74,5 28

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 68,3 22

Habitantes por leito hospitalar 248 6

Habitantes por médico 1.723 19

Habitantes por dentista 1.771 17
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 75,7 9
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 30,4 5
Domicílios com coleta de lixo - (%) 77,8 14
 

Educação 
Pessoal docente 559 27
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

83,3 28

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

66,7 29

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 24,1 27
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 3 23
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 218 29

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

283 24

Renda “per capita” - Urbana 245,46 28
Renda “per capita” - Rural 117,90 29
Renda “per capita” - Total 219,80 28
População com renda insuficiente 26,2 28
Consumo de energia elétrica “per capita” 4.781 21

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Educação - Escola Técnica Profissionalizante. 

2. Infra-estrutura - Pavimentação asfáltica em estradas 
estaduais. 

3. Agricultura - Centro Regional de Armazenamento e 
Comercialização de Produtos Regionais. 

 



 

78 - XIII 

Regional de Ibirama 

Com uma superfície de 2.676,2 km2, a SDR de Ibirama está 
localizada no Vale do Itajaí. É composta por 10 municípios 
e possui uma população de aproximadamente 71 mil habi-
tantes. Com mais de 40% da população localizada no meio 
rural, a região possui um vínculo bastante forte com a ativi-
dade agropecuária. A produção agrícola é a que mais se 
destaca, em termos econômicos, em especial a relacionada 
às lavouras de arroz, fumo, feijão, milho e mandioca. As 
produções de leite e mel e a piscicultura vêm apresentando 
expressivo crescimento nos últimos anos. A atividade indus-
trial é emergente, estando concentrada na produção de ves-
tuário, alimentos, madeira e mobiliário. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 2.676,2 19
População total – (em 2000) 70.948 22
População Rural – (em 2000)       29.612 20
População urbana – (em 2000) 41.336 23
Densidade demográfica (hab/km2) 26,5 23
Taxa de urbanização (%) 58,3 23
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 6.236 17
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 25,2 25
Principais atividades da agropecuária regional 
 Cebola 10.296 6
Fumo (t) 16.929 6
Mandioca (t) 26.056 9
Milho 38937 17
Bovinos - efetivo (cabeça) 64.395 22
Suínos – (cabeças) 35.450 22
Aves - (1.000 cabeças) 482 25
Industria 
Número de empresas 487 16
Número de empregados 9.364 15
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Vestuário e artefatos de tecidos         5.181 6
Madeira e mobiliário         2.372 9
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico             582 21
Indústria mecânica            303 17
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 814 27

Número de empregados 4.251 23
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

76,9 11

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 

69,5 15

Habitantes por leito hospitalar 370 16

Habitantes por médico 2.503 28

Habitantes por dentista 2.607 29
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 53.7 24
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 5,8 26
Domicílios com coleta de lixo - (%) 68,8 20
 

Educação 
Pessoal docente 629 26
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

30,0 15

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 10,0 14

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 29,1 19
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 1 28
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 

41 17

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

252 13

Renda “per capita” - Urbana 317,77 17
Renda “per capita” - Rural 191,43 19
Renda “per capita” - Total 265,00 18
População com renda insuficiente 11,5 9
Consumo de energia elétrica “per capita” 5.524 17

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Necessidade de rodovias asfaltadas e 
melhoramento da conservação das rodovias (federais, 
estaduais, municipais). 

2. Desenvolvimento social - Falta de diretrizes operacio-
nais para a questão indígena. 

3. Saúde - Consultas e exames especializados (acesso às 
referências). 

 

 



 

78 - XIV 

Regional de Itajaí 

Localizada no Vale do Itajaí, a SDR de Itajaí é composta por 
11 municípios, possui uma área geográfica de 1.520 km2 e 
uma população de aproximadamente 394 mil habitantes. A 
taxa de urbanização atinge aproximadamente 93%, tratando-
se, portanto, de uma região com nítida característica urbano-
industrial. A região conta com boa infra-estrutura de estra-
das e serviços, principalmente por contar com um conside-
rável complexo portuário que atua como fator que dinamiza 
a economia e o comércio local e estadual. A atividade indus-
trial vem ocupando espaço de forma diversificada, cabendo 
destacar a produção de materiais de transporte, alimentos e 
bebidas, extrativismo mineral, vestuário, minerais não-
metálicos, metalurgia e química, entre outras. A produção 
agrícola está concentrada sobre poucas atividades com des-
taque para as lavouras de arroz e banana, aves e leite. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 1.520 28
População total – (em 2000) 394.137 4
População Rural – (em 2000)       26.008 22
População urbana – (em 2000) 368.129 4
Densidade demográfica (hab/km2) 259,3 1
Taxa de urbanização (%) 93,4 3
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 3.102 26
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 35,8 14
Principais atividades da agropecuária regional 
Arroz (t) 59.461 6
Banana (t) 148.400 2
Bovinos - efetivo (cabeça) 51.441 25
Suínos – (cabeças) 15.830 26
Aves - (1.000 cabeças) 2.428 17
Industria 
Número de empresas 1.187 7
Número de empregados 14.889 10
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico         5.010 4
Vestuário e artefatos de tecidos         3.419 8
Material de transporte            999 2
Serviços industriais de utilidade pública            900 5
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 8.824 2

Número de empregados 40.748 4
 
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 74,5 27

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 

69,1 18

Habitantes por leito hospitalar 500 25

Habitantes por médico 927 5

Habitantes por dentista 919 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 86,3 3
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 37,0 1
Domicílios com coleta de lixo - (%) 96,4 2
 

Educação 
Pessoal docente 3.032 4
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

0,0 1

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 36,4 24

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 43,7 6
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 16 3
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 

2 2

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

230 10

Renda “per capita” - Urbana 409,71 3
Renda “per capita” - Rural 280,85 2
Renda “per capita” - Total 403,48 3
População com renda insuficiente 10,7 7
Consumo de energia elétrica “per capita” 4.506 23

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Saneamento básico (tratamento de 
esgoto). 

2. Infra-estrutura - Ampliação da Infra-estrutura portuária 
(dragagem, acessos, sinalização). 

3. Infra-estrutura - Infra-estrutura turística (alargamento 
de praias, construção da Interpraias, sinalização inte-
grada, abastecimento de água). 

 



 

78 - XV 

Regional de Ituporanga 

A SDR de Ituporanga está localizada no Alto Vale do Itajaí. 
Os dez municípios que a integram somam uma área geográ-
fica de 2.713,2 km2 e totalizam uma população de aproxi-
madamente 69 mil habitantes. Com uma taxa de urbanização 
de 39,5%, esta região é uma das que apresentam o maior 
percentual de população rural. A região possui forte vocação 
agrícola, sendo este setor o que mais gera riqueza na eco-
nomia local. Apesar de apresentar uma produção agrícola 
bastante diversificada, a produção de cebola representa o 
carro-chefe, estando presente em todos os municípios da 
região. Destaca-se ainda a produção de fumo, milho, feijão, 
mandioca, piscicultura e leite. A atividade industrial apre-
senta pouca expressão, com algum destaque para vestuário, 
papel e papelão. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 2.713,2 18
População total – (em 2000) 69.293 24
População Rural – (em 2000)       41.898 12
População urbana – (em 2000) 27.395 29
Densidade demográfica (hab/km2) 25,5 24
Taxa de urbanização (%) 39,5 29
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 9.760 5
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 39,2 8
Principais atividades da agropecuária regional 
Cebola 316.800 1
Fumo (t) 22.064 3
Milho 106.556 12
Tomate (t) 5.675 4
Bovinos - efetivo (cabeça) 91.950 15
Suínos – (cabeças) 81.070 15
Aves - (1.000 cabeças) 483 24
Industria 
Número de empresas 224 25
Número de empregados 2.377 26
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Vestuário e artefatos de tecidos         1.102 13
Madeira e mobiliário            381 27
Indústria mecânica            226 19
Papel, papelão, editorial e gráfica            207 21
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 827 26

Número de empregados 3.762 25
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

76,9 10

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 

71,5 7

Habitantes por leito hospitalar 306 12

Habitantes por médico 2.669 29

Habitantes por dentista 1.804 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 34,4 29
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 8,0 22
Domicílios com coleta de lixo - (%) 44,9 28
 

Educação 
Pessoal docente 640 25
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

30,0 16

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 0,0 1

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 28,8 21
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 2 25
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 

42 18

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

258 15

Renda “per capita” - Urbana 322,09 14
Renda “per capita” - Rural 200,35 15
Renda “per capita” - Total 248,51 20
População com renda insuficiente 13,2 12
Consumo de energia elétrica “per capita” 3.999 26

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Saúde - Estruturação do Hospital Bom Jesus, com im-
plantação de UTI. 

2. Infra-estrutura - Pavimentação asfáltica de Imbui-
a/Leoberto leal (SC 428), Atalanta/Ituporanga (SC 426) 
e Chapadão do Lageado à SC 302. 

3. Educação - Acesso gratuito ao ensino superior (aumen-
to do repasse do Artigo 170 - bolsas de estudo, e exten-
são da UDESC no Alto Vale). 

 

 



 

78 - XVI 

Regional de Jaraguá do Sul 

Situada na região da Baixada Norte Catarinense, a SDR de 
Jaraguá do Sul é composta por cinco municípios, possui 
uma superfície de 1.731,9 km2 e uma população de 167,5 
mil habitantes. A região apresenta fortes características 
urbano-industriais, com uma taxa de urbanização de 82,4%. 
A economia da região é bastante diversificada, tendo, no 
entanto, na atividade industrial sua maior força. A produção 
industrial é representada por um leque bastante amplo de 
atividades, cabendo destaque para: materiais elétricos e de 
comunicação, vestuário, borrachas, couros e peles, materiais 
de transporte, indústria mecânica, entre outras. Apesar da 
forte supremacia da atividade industrial, a participação da 
produção agropecuária é expressiva, com destaque para a 
produção de arroz e banana, nas quais a região está entre as 
primeiras do estado, tanto em produção como em produtivi-
dade. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 1.731,9 25
População total – (em 2000) 167.503 10
População rural – (em 2000)       29.413 21
População urbana – (em 2000) 138.090 10
Densidade demográfica (hab/km2) 96,7 7
Taxa de urbanização (%) 82,4 8
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 4.351 23
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 36,4 11
Principais atividades da agropecuária regional 
Arroz (t) 107.210 2
Banana (t) 242.110 1
Mandioca (t) 16.335 14
Milho 4.596 26
Suínos – (cabeças) 37.410 21
Aves - (1.000 cabeças) 3.172 12
Industria 
Número de empresas 1.061 8
Número de empregados 30.928 3
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Vestuário e artefatos de tecidos       12.317 3
Mat. Elétrico e de comunicação         6.216 1
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico         3.981 6
Madeira e mobiliário         1.618 13
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 2.784 10

Número de empregados 19.956 10
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

77,8 3

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 

74,2 2

Habitantes por leito hospitalar 701 29

Habitantes por médico 1.088 10

Habitantes por dentista 1.117 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 70,2 15
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 8,9 19
Domicílios com coleta de lixo - (%) 91,8 5
 

Educação 
Pessoal docente 1.235 16
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

0,0 1

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 0,0 1

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 41,8 7
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 5 18
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 

9 7

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

59 1

Renda “per capita” - Urbana 404,51 4
Renda “per capita” - Rural 247,53 4
Renda “per capita” - Total 375,74 5
População com renda insuficiente 4,6 2
Consumo de energia elétrica “per capita” 10.194 6

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Saúde – Construção de Hospital Regional. 

2. Desenvolvimento social - Falta de Programa de Habita-
ção popular. 

3. Educação - Acesso gratuito ao ensino superior (aumen-
to do repasse do Artigo 170 - bolsas de estudo, e exten-
são da UDESC no Alto Vale --- Falta de Universidade 
Pública na Região, causando alto custo em cursos supe-
riores). 

 

 



 

78 - XVII 

Regional de Joaçaba 

A SDR de Joaçaba está localizada na região do Meio Oeste 
Catarinense, é formada por 12 municípios, ocupa uma área 
geográfica de 3.469,2 km2 e possui uma população de apro-
ximadamente 112 mil habitantes. Com 28,4% da população 
vivendo no meio rural, a região mantém vínculos bastante 
fortes com a atividade agropecuária. Neste contexto, a agro-
indústria exerce um papel de grande relevância sobre a eco-
nomia regional. A produção agrícola é expressiva, notada-
mente no que se refere ao tripé milho, suíno e aves. Além 
destas atividades, as seguintes apresentam importância eco-
nômica na região: soja, trigo, feijão, maçã, leite e piscicultu-
ra. À exceção da indústria mecânica e da metalurgia, a pro-
dução industrial está concentrada no segmento agroindustri-
al, ou seja, restringe-se à produção de papel e papelão, cou-
ros e peles, alimentos, madeira e mobiliário. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 3.469,2 11
População total – (em 2000) 112.217 19
População Rural – (em 2000)       31.859 18
População urbana – (em 2000) 80.358 17
Densidade demográfica (hab/km2) 32,3 19
Taxa de urbanização (%) 71,6 15
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 5.633 19
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 21,4 28
Principais atividades da agropecuária regional 
Batata 11.648 6
Maça (t) 15.600 6
Milho 178.036 8
Soja 14.081 8
Bovinos - efetivo (cabeça) 154.694 5
Suínos – (cabeças) 412.770 6
Aves - (1.000 cabeças) 15.229 2
Industria 
Número de empresas 455 15
Número de empregados 9.626 13
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico         5.430 3
Papel, papelão, editorial e gráfica         1.139 6
Madeira e mobiliário            744 23
Indústria mecânica            535 10
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 2.477 13

Número de empregados 12.540 15
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

77,8 5

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 71,7 5

Habitantes por leito hospitalar 257 7

Habitantes por médico 1.059 8

Habitantes por dentista 1.320 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 77,7 7
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 17,7 9
Domicílios com coleta de lixo - (%) 78,1 13
 

Educação 
Pessoal docente 1.115 19
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

16,7 10

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 16,7 16

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 45,6 4
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 8 10
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 

3 3

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

173 4

Renda “per capita” - Urbana 350,32 12
Renda “per capita” - Rural 223,28 11
Renda “per capita” - Total 314,24 11
População com renda insuficiente 13,3 13
Consumo de energia elétrica “per capita” 7.437 12

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Saúde - Regionalização do Hospital Universitário  

2. Educação - Recursos financeiros para remunerar Pro-
fessores, Transporte Escolar e Formação de docentes. 

3. Saúde - Policlínica Estadual de Referência Regional. 

 

 



 

78 - XVIII 

Regional de Joinville 

Tendo a cidade de Joinville como pólo regional, a SDR de 
Joinville está localizada na região Baixada Norte Catarinen-
se, sendo formada por oito municípios. Ocupa uma área 
geográfica de 3.180,3 km2 e possui uma população de 530,5 
mil habitantes. Da mesma forma, a taxa de urbanização é 
elevada, já que mais de 95% de sua população está localiza-
da nos centros urbanos. Caracteriza-se como uma região 
tipicamente urbano-industrial e balneária. A atividade indus-
trial é bastante diversificada, tendo, no entanto, na atividade 
metal-mecânica seu maior expoente. Deve ser destacada 
também a produção de: materiais de transporte, química, 
vestuário, extrativo mineral, papel e papelão, entre outras. A 
atividade agropecuária está centrada  principalmente sobre a 
produção de arroz e banana. A piscicultura e a produção de 
leite, mel e ovos, também apresentam alguma expressão na 
região. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 3.180,3 14
População total – (em 2000) 530.503 2
População Rural – (em 2000)       25.102 24
População urbana – (em 2000) 505.401 2
Densidade demográfica (hab/km2) 166,8 3
Taxa de urbanização (%) 95,3 1
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 3.029 27
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 33,4 19
Principais atividades da agropecuária regional 
Arroz (t) 54.916 8
Banana (t) (t) 134.759 3
Bovinos - efetivo (cabeça) 33.578 28
Suínos – (cabeças) 9.922 28
Aves - (1.000 cabeças) 1.374 20
Industria 
Número de empresas 1.758 2
Número de empregados 49.760 2
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Indústria metalúrgica       12.024 1
Indústria mecânica       11.489 1
Vestuário e artefatos de tecidos         8.212 4
Química e prod. farmac., vet., perfum          7.046 1
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 8.286 4

Número de empregados 84.795 2
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

76,6 12

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 69,5 16

Habitantes por leito hospitalar 689 28

Habitantes por médico 743 3

Habitantes por dentista 1.028 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 87,9 1
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 17,5 10
Domicílios com coleta de lixo - (%) 97,5 1
 

Educação 
Pessoal docente 3.758 2
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

0,0 1

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

37,5 26

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 57,0 3
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 15 4
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 4 4

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

248 12

Renda “per capita” - Urbana 385,21 6
Renda “per capita” - Rural 252,69 3
Renda “per capita” - Total 382,02 4
População com renda insuficiente 10,8 8
Consumo de energia elétrica “per capita” 9.779 8

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Carência de Saneamento Básico. 

2. Educação - Desvalorização do Magistério. 

3. Infra-estrutura - Carência de rodovias de integração 
regional. 

 
 

 



 

78 - XIX 

Regional de Lages 

Localizada na região do Planalto Serrano, a SDR de Lages é 
composta por 11 municípios, ocupa uma área geográfica de 
10.104,9 km2 e possui uma população de 232 mil habitantes. 
A região apresenta apenas 17% da população localizada no 
meio rural. Este percentual situa-se um pouco abaixo ao do 
estado (21,3%). Mesmo assim, a economia regional está 
assentada, em grande parte, sobre o setor agropecuário. 
Além da produção florestal (madeira e celulose) e da bovi-
nocultura de corte e de leite, destacando-se no estado, pro-
duz milho, soja, feijão, maçã, batata, entre outras atividades 
de menor relevância. A atividade industrial tem ênfase na 
produção de papel, papelão e madeira. Apresenta também 
alguma expressão nas seguintes atividades: indústria mecâ-
nica, produção de alimentos e bebidas, produção química, 
materiais de transporte e extrativismo mineral. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 11.104,9 1
População total – (em 2000) 232.033 6
População Rural – (em 2000) 39.506 14
População urbana – (em 2000) 192.527 6
Densidade demográfica (hab/km2) 23,0 26
Taxa de urbanização (%) 83,0 6
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 7.367 13
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 33,6 17
Principais atividades da agropecuária regional 
Feijão 21.209 2
Maça (t) 20.048 5
Milho 104.568 13
Soja 8.488 11
Bovinos - efetivo (cabeça) 313.600 1
Suínos – (cabeças) 59.060 17
Aves - (1.000 cabeças) 269 28
Industria 
Número de empresas 574 13
Número de empregados 9.959 12
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Madeira e mobiliário         3.523 5
Papel, papelão, editorial e gráfica         2.409 2
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico         1.200 17
Serviços industriais de utilidade pública            549 7
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 3.508 8

Número de empregados 31.190 6
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

74,6 25

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 66,6 27

Habitantes por leito hospitalar 306 11

Habitantes por médico 1.113 11

Habitantes por dentista 1.166 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 81,1 5
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 32,9 4
Domicílios com coleta de lixo - (%) 81,3 8
 

Educação 
Pessoal docente 2.282 6
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

81,8 27

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

36,4 25

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 40,1 9
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 10 7
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 74 23

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

292 28

Renda “per capita” - Urbana 320,61 16
Renda “per capita” - Rural 132,53 27
Renda “per capita” - Total 288,58 14
População com renda insuficiente 20,8 22
Consumo de energia elétrica “per capita” 6.863 14

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Educação - Desvalorização profissional. 

2. Educação - Modelo de escola sucateado e ultrapassado. 

3. Desenvolvimento econômico - Estimular Cooperativis-
mo e Associativismo. 

 
 

 



 

78 - XX 

Regional de Laguna 

A SDR de Laguna é formada por seis municípios e está 
localizada na Região Sul de Santa Catarina. Com uma su-
perfície de 2.053,5 km2 e contando com uma população de 
aproximadamente 130 mil habitantes. Em termos médios, a 
taxa de urbanização regional anda ao redor de 77%, seme-
lhante à do estado que se situa na faixa de 79%. Quatro dos 
municípios da região estão localizados junto ao litoral. Esta 
característica determina, em grande parte, a vocação econô-
mica da região relacionada à atividade pesqueira e ao turis-
mo. O setor agropecuário apresenta pouca expressão, tendo 
suas atividades concentradas na produção de arroz, mandio-
ca, cana-de-açúcar, fumo e leite. A atividade relacionada à 
aqüicultura vem ocupando considerável espaço, nos últimos 
anos. Na área industrial, deve-se destacar o extrativismo 
mineral e a produção de minerais não-metálicos.  

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 2.053,5 23
População total – (em 2000) 130.373 17
População Rural – (em 2000) 30.139 19
População urbana – (em 2000) 100.234 13
Densidade demográfica (hab/km2) 63,5 10
Taxa de urbanização (%) 76,9 12
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 4.636 18
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 35,7 15
Principais atividades da agropecuária regional 
Arroz (t) 72.566 5
Cana de açúcar 51.225 4
Fumo (t) 1.726 15
Mandioca (t) 58.240 3
Bovinos - efetivo (cabeça) 50.089 26
Suínos – (cabeças) 24.358 23
Aves - (1.000 cabeças) 657 22
Industria 
Número de empresas 254 23
Número de empregados 2.587 25
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Vestuário e artefatos de tecidos            886 15
Minerais não-metálicos            611 10
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico             240 23
Borracha, fumo, couros, peles, outras            192 11
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 1.557 19

Número de empregados 11.064 17
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

75,1 22

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 71,5 6

Habitantes por leito hospitalar 393 20

Habitantes por médico 1.738 20

Habitantes por dentista 2.287 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 62,2 18
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 8,7 20
Domicílios com coleta de lixo - (%) 73,7 16
 

Educação 
Pessoal docente 1.179 17
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

50,0 20

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 33,3 22

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 29,3 18
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 5 19
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 

104 26

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

266 17

Renda “per capita” - Urbana 261,29 27
Renda “per capita” - Rural 162,39 22
Renda “per capita” - Total 239,62 23
População com renda insuficiente 18,0 19
Consumo de energia elétrica “per capita” 3.515 28

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Pavimentação asfáltica do trecho Ca-
macho/Farol/Ponta da Barra e acesso à Balsa. 

2. Saúde - Falta de Hospital de referência. 

3. Infra-estrutura - Pavimentação asfáltica de Paulo Lopes 
a Garopaba. 

 
 
 
 
 

 



 

78 - XXI 

Regional de Mafra 

A SDR de Mafra é formada por sete municípios e está situa-
da na região do Planalto Norte do estado. Possui uma área 
geográfica de 5.942,4 km2 e uma população de aproxima-
damente 209 mil habitantes. O percentual da população rural 
localizada no meio rural é de 23,3%; bastante próximo, 
portanto, ao do estado com 21,3%. A economia da região 
apresenta fortes vínculos com o setor agropecuário. A ativi-
dade agrícola regional é relativamente diversificada, deven-
do ser salientada a produção de milho, soja, fumo, feijão, 
trigo, batata, leite e madeira. A atividade industrial, ao con-
trário, apresenta-se concentrada na produção de madeira e 
mobiliário, minerais não-metálicos e papel e papelão. As 
indústrias relacionadas à metalurgia, mecânica e química 
também apresentam alguma expressão. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 5.942,4 2
População total – (em 2000) 208.976 8
População Rural – (em 2000) 48.633 8
População urbana – (em 2000) 160343 7
Densidade demográfica (hab/km2) 35,2 18
Taxa de urbanização (%) 76,7 13
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 7.072 14
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 31,9 21
Principais atividades da agropecuária regional 
Feijão 16.884 3
Fumo (t) 16.819 7
Milho 241.066 5
Soja 75.075 4
Bovinos - efetivo (cabeça) 97.580 12
Suínos – (cabeças) 65.750 16
Aves - (1.000 cabeças) 3.131 13
Industria 
Número de empresas 972 9
Número de empregados 24.480 5
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Madeira e mobiliário       15.961 1
Minerais não-metálicos         2.469 4
Vestuário e artefatos de tecidos         1.585 11
Indústria metalúrgica         1.137 5
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 3.005 9

Número de empregados 18.578 11
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 76,0 20

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 

69,0 19

Habitantes por leito hospitalar 401 22

Habitantes por médico 1.482 16

Habitantes por dentista 1.849 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 73,1 12
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 8,3 21
Domicílios com coleta de lixo - (%) 78,7 12
 

Educação 
Pessoal docente 1.685 9
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

28,6 14

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

0,0 1

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 32,4 15
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 7 16
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 23 13

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

274 20

Renda “per capita” - Urbana 279,87 23
Renda “per capita” - Rural 155,88 25
Renda “per capita” - Total 251,05 19
População com renda insuficiente 15,8 18
Consumo de energia elétrica “per capita” 6.154 15

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Pavimentação das SC 422 e 477. 

2. Agricultura - Incentivo para instalação de Agroindús-
trias. 

3. Saúde - Investimentos financeiros para tratamentos de 
média e alta complexidade. 

 
 
 
 
 

 



 

78 - XXII 

Regional de Maravilha 

Composta por 12 municípios, a SDR de Maravilha possui 
uma área geográfica de 1.522,4 km2 e uma população de 
aproximadamente 69,5 mil habitantes. Com uma densidade 
demográfica consideravelmente inferior à do estado, a regi-
ão apresenta quase que a metade de sua população localiza-
da no meio rural (49,5%), bem superior, portanto, ao estado 
que, em termos médios, apresenta 21,3%, nesta condição. É 
uma região com forte vocação agrícola, apresentando uma 
estreita relação com a atividade agroindustrial. A produção 
agropecuária apresenta como expoente à produção de milho 
associada à de suínos e aves. Destacam-se também as pro-
duções de soja, trigo, feijão, fumo, mandioca, leite e mel. A 
atividade industrial apresenta pouca expressão, cabendo 
algum destaque à produção de calçados, couros e peles, 
alimentos, madeira e mobiliário e à indústria mecânica. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 1.522,4 27
População total – (em 2000) 69.484 23
População Rural – (em 2000) 35.065 16
População urbana – (em 2000) 34.419 25
Densidade demográfica (hab/km2) 45,6 13
Taxa de urbanização (%) 49,5 25
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 9.244 9
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 40,6 5
Principais atividades da agropecuária regional 
Fumo (t) 9.516 11
Milho 150.819 9
Soja 11.799 9
Trigo 2.338 9
Bovinos - efetivo (cabeça) 110.405 9
Suínos – (cabeças) 139.708 10
Aves - (1.000 cabeças) 4.063 9
Industria 
Número de empresas 250 24
Número de empregados 4.287 23
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Madeira e mobiliário         1.120 18 
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico         1.090 18 
Vestuário e artefatos de tecidos            965 14 
Serviços industriais de utilidade pública            266 13 
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 916 24

Número de empregados 4.118 24
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

77,7 7

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 68,2 24

Habitantes por leito hospitalar 382 19

Habitantes por médico 1.876 23

Habitantes por dentista 1.765 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 55,2 23
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 1,2 29
Domicílios com coleta de lixo - (%) 48,6 26
 

Educação 
Pessoal docente 739 22
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

58,3 21

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

16,7 17

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 24,8 25
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 4 21
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 33 15

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

284 25

Renda “per capita” - Urbana 281,82 22
Renda “per capita” - Rural 177,13 21
Renda “per capita” - Total 233,03 25
População com renda insuficiente 19,4 20
Consumo de energia elétrica “per capita” 5.414 18

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Acesso asfáltico à sede dos municípios. 

2. Saúde - Implementação e efetivação da PPI (Programa-
ção Pactuada Integrada). 

3. Desenvolvimento social - Programa de geração de em-
prego e renda. 

 



 

78 - XXIII 

Regional de Palmitos 

Situada na Região Oeste do estado, a SDR de Palmitos é 
integrada por oito municípios que ocupam uma área geográ-
fica de 1.500,9 km2 e possui uma população de aproxima-
damente 63,5 mil habitantes. A densidade demográfica da 
região é baixa quando comparada à do estado. A população 
localizada no meio rural é consideravelmente elevada 
(53,4%), bem superior à do estado (21,3%). Estas e outras 
características revelam que a região apresenta sua economia 
grandemente influenciada pelo setor agropecuário. Com 
efeito, a atividade agrícola exerce papel fundamental na 
geração de riquezas na região, sobressaindo-se a produção 
de milho, soja, trigo, feijão, fumo, cana-de-açúcar, suínos, 
aves, leite, mel e piscicultura. A produção industrial é ainda 
insipiente, apresentando alguma importância nas áreas de 
madeira e mobiliário, couros e peles e calçados.   

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 1.500,9 29
População total – (em 2000) 63.479 27
População Rural – (em 2000) 33.916 17
População urbana – (em 2000) 29.563 28
Densidade demográfica (hab/km2) 42,3 15
Taxa de urbanização (%) 46,6 28
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 9.343 7
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 41,0 4
Principais atividades da agropecuária regional 
Feijão 8.041 8
Fumo (t) 9.538 10
Milho 138.972 10
Soja 11.151 10
Bovinos - efetivo (cabeça) 86.900 16
Suínos – (cabeças) 177.985 9
Aves - (1.000 cabeças) 3.232 11
Industria 
Número de empresas 184 26
Número de empregados 1.622 28
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Madeira e mobiliário            553 26
Vestuário e artefatos de tecidos            435 18
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico            213 24
Indústria metalúrgica            126 23
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 836 25

Número de empregados 3.388 26
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

77,8 4

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 71,0 10

Habitantes por leito hospitalar 188 2

Habitantes por médico 2.083 26

Habitantes por dentista 1.881 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 50,0 25
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 1,6 28
Domicílios com coleta de lixo - (%) 46,6 27
 

Educação 
Pessoal docente 662 24
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

25,0 13

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

12,5 15

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 24,6 26
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 5 20
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 35 16

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

191 6

Renda “per capita” - Urbana 358,39 11
Renda “per capita” - Rural 245,50 7
Renda “per capita” - Total 286,83 15
População com renda insuficiente 15,1 16
Consumo de energia elétrica “per capita” 3.821 27

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Pavimentação no acesso aos municí-
pios. 

2. Saúde - Infra-estrutura na Saúde: carência de especialis-
tas regionalizados e equipamentos tecnológicos. 

3. Educação - Melhorar a estrutura física e financeira das 
escolas públicas e APAEs (recursos didáticos, pedagó-
gicos e tecnológicos). 

 



 

78 - XXIV 

Regional de Rio do Sul 

Fazendo parte do Alto Vale do Itajaí, a SDR de Rio do Sul é 
composta por 12 municípios, possui uma superfície de 
3.675,5 km2 e uma população de aproximadamente 130,5 
mil habitantes. As atividades da região são, de uma maneira 
geral, diversificadas, sendo, no entanto, o setor agrícola a 
base da economia regional. As seguintes atividades agríco-
las ocupam lugar de destaque: produção de arroz, cebola, 
fumo, milho, feijão, mandioca, leite e piscicultura. A ativi-
dade industrial é emergente e apresenta um perfil bastante 
diversificado, devendo ser destacada a produção de materi-
ais de transporte, madeira e mobiliário, papel, papelão, edi-
torial e gráfica, minerais não-metálicos, indústria metalúrgi-
ca e mecânica,  alimentos, entre outras. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 3.675,5 8
População total – (em 2000) 130.419 16
População Rural – (em 2000) 47.063 10
População urbana – (em 2000) 83.356 15
Densidade demográfica (hab/km2) 35,5 17
Taxa de urbanização (%) 63,9 19
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 9.250 8
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 26,9 24
Principais atividades da agropecuária regional 
Cebola 11.090 4
Fumo (t) 25.437 2
Mandioca (t) 77.025 1
Milho 80.004 14
Bovinos - efetivo (cabeça) 106.650 11
Suínos – (cabeças) 103.425 12
Aves - (1.000 cabeças) 2.597 16
Industria 
Número de empresas 790 10
Número de empregados 12.139 11
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Vestuário e artefatos de tecidos         2.773 9
Madeira e mobiliário         2.661 8
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico         1.525 11
Indústria metalúrgica            941 8
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 2.270 16

Número de empregados 2.974 27
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

76,0 18

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 70,8 11

Habitantes por leito hospitalar 236 4

Habitantes por médico 1.016 6

Habitantes por dentista 1.467 13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 59,2 22
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 10,7 17
Domicílios com coleta de lixo - (%) 71,2 18
 

Educação 
Pessoal docente 1.171 18
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

8,3 7

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

8,3 13

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 36,0 13
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 8 11
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 45 19

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

270 18

Renda “per capita” - Urbana 362,93 10
Renda “per capita” - Rural 202,82 13
Renda “per capita” - Total 307,63 12
População com renda insuficiente 11,7 10
Consumo de energia elétrica “per capita” 5.595 16

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Saúde - Insuficiência de aparelhos para exames de alta 
complexidade. 

2. Infra-estrutura - Ampliação do Aeroporto de Lontras. 

3. Infra-estrutura - Integração do Vale Oeste com o Planal-
to Serrano (BR 116),  o Vale Norte (Dona Emma) com 
o Alto Vale (Rio do Oeste) e Ponte sobre Rio Taió 

4. Infra-estrutura - Ligação asfáltica de Taió à BR 
116(Rota SC 302 - BR 470 à BR 116). 

 
 
 

 



 

78 - XXV 

Regional de São Joaquim 

Localizada na região do Planalto Catarinense, a SDR de São 
Joaquim é formada por seis municípios, possui uma área 
geográfica de 5.512,1 km2 e uma população de aproxima-
damente 50 mil habitantes. Sua densidade demográfica é 
extremamente baixa quando comparada à do estado. A taxa 
de urbanização da região, na faixa de 63,9%, é um pouco 
menor que a média do estado (78,7%). A economia da regi-
ão tem no setor agropecuário o seu principal fator de desen-
volvimento, principalmente, através das seguintes ativida-
des: produção de maçã, batata, cebola, feijão, milho, leite, 
carne e mel. A atividade industrial apresenta pequena ex-
pressão, tendo no setor de madeira e mobiliário e na produ-
ção de alimentos sua maior relevância.  

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 5.512,1 3
População total – (em 2000) 50.075 29
População Rural – (em 2000) 18.088 28
População urbana – (em 2000) 31.987 27
Densidade demográfica (hab/km2) 9,1 29
Taxa de urbanização (%) 63,9 20
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 4.509 22
Estabelecimentos < de 10 ha– (%) 28,1 23
Principais atividades da agropecuária regional 
Batata 21.450 2
Cebola 14.010 3
Maça (t) 145.665 2
Tomate (t) 7.450 3
Bovinos - efetivo (cabeça) 159.736 4
Suínos – (cabeças) 19.703 25
Aves - (1.000 cabeças) 307 27
Industria 
Número de empresas 85 29
Número de empregados 476 29
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Madeira e mobiliário            269 28
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico              95 27
Vestuário e artefatos de tecidos              33 28
Serviços industriais de utilidade pública              29 26
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 994 23

Número de empregados 4.664 22
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

74,7 24

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 68,1 26

Habitantes por leito hospitalar 224 3

Habitantes por médico 2.276 27

Habitantes por dentista 1.926 22
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 61,9 19
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 20,5 8
Domicílios com coleta de lixo - (%) 62,9 23
 

Educação 
Pessoal docente 536 29
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

66,7 24

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 33,3 23

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 23,8 29
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 3 24
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 

183 28

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

279 22

Renda “per capita” - Urbana 236,52 29
Renda “per capita” - Rural 197,35 18
Renda “per capita” - Total 222,37 27
População com renda insuficiente 24,7 26
Consumo de energia elétrica “per capita” 2.817 29

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Meio ambiente - Saneamento básico e ambiental, com-
preendendo água tratada, coleta, asfaltamento e trata-
mento de esgotos, drenagem urbana e resíduos sólidos. 

2. Infra-estrutura - Pavimentação da SC 430 (Caminhos da 
Neve). 

3. Infra-estrutura - Pavimentação da SC 439 (Urupema - 
Grão Pará). 

 



 

78 - XXVI 

Regional de São José 

A SDR de São José está localizada na região da Grande 
Florianópolis, é formada por 13 municípios, possui uma área 
geográfica de 4.163,6 km2 e uma população de aproxima-
damente 724 mil habitantes. A região está entre as que apre-
sentam a maior taxa de urbanização (93,5%); a do estado 
situa-se na faixa de 78,7%. A região possui sua economia 
voltada basicamente para o turismo, comércio, indústria e 
serviços públicos. A atividade industrial é relativamente 
expressiva, com destaque para a produção de materiais elé-
tricos e comunicação, química, editorial e gráfica, alimentos, 
extrativismo mineral , mineral não-metálicos, entre outras. 
A atividade agropecuária, apesar de situar-se em segundo 
plano em termos de importância econômica regional, apre-
senta um perfil bastante diversificado, com destaque para: 
arroz, batata, cana-de-açúcar, cebola e tomate. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 4.163,6 6
População total – (em 2000) 724.272 1
População Rural – (em 2000) 47.173 9
População urbana – (em 2000) 677.099 1
Densidade demográfica (hab/km2) 174,0 2
Taxa de urbanização (%) 93,5 2
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 6.489 15
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 40,3 6
Principais atividades da agropecuária regional 
Batata 14.236 4
Cana de açúcar 77.320 2
Cebola 18.163 2
Tomate (t) 51.585 1
Bovinos - efetivo (cabeça) 95.072 13
Suínos – (cabeças) 23.318 24
Aves - (1.000 cabeças) 2.879 15
Industria 
Número de empresas 1.685 4
Número de empregados 19.985 7
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Serviços industriais de utilidade pública         4.757 1
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico         2.931 7
Madeira e mobiliário         2.201 10
Química e prod. farmac., vet., perfum          1.966 5
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 15.472 1

Número de empregados 200.780 1
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

77,9 1

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 73,9 4

Habitantes por leito hospitalar 242 5

Habitantes por médico 343 1

Habitantes por dentista 534 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 87,7 2
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 33,3 3
Domicílios com coleta de lixo - (%) 96,0 4
 

Educação 
Pessoal docente 6.069 1
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

30,8 17

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

7,7 11

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 62,7 1
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 16 2
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 1 1

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

227 9

Renda “per capita” - Urbana 534,45 1
Renda “per capita” - Rural 227,76 10
Renda “per capita” - Total 515,76 1
População com renda insuficiente 7,7 5
Consumo de energia elétrica “per capita” 4.534 22

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Educação - Indefinição/insuficiência de recursos para  a 
Educação Infantil e o Ensino Médio. 

2. Infra-estrutura - Pavimentação da SC 433. 

3. Educação - Política de Recursos Humanos inadequada. 

 



 

78 - XXVII 

Regional de São Lourenço do Oeste 

A SDR de São Lourenço do Oeste está localizada na Região 
Oeste do estado. É composta por 13 municípios que apre-
sentam uma área geográfica de 2.188 km2 e uma população 
de aproximadamente 68 mil habitantes. A taxa de urbaniza-
ção da região (47,7%) está bem abaixo da média estadual 
(78,7%), revelando que, no que se refere à distribuição es-
pacial da população, a região é ainda predominantemente 
rural. A economia da região tem no setor agropecuário o seu 
principal fator de desenvolvimento. Neste contexto, a pro-
dução de milho associada à criação de aves e suínos, apre-
senta grande relevância. A produção de soja, trigo, mandio-
ca, feijão, fumo, leite e piscicultura apresentam, também, 
considerável importância socioeconômica. O setor industrial 
é ainda emergente com suas principais atividades (alimen-
tos, madeira e mobiliário) situadas na área agroindustrial. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 2.188,0 20
População total – (em 2000) 67.828 25
População Rural – (em 2000) 35.460 15
População urbana – (em 2000) 32.368 26
Densidade demográfica (hab/km2) 31,0 20
Taxa de urbanização (%) 47,7 27
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 10.768 3
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 36,9 10
Principais atividades da agropecuária regional 
Feijão 7.395 9
Milho 316.399 2
Soja 45.421 5
Trigo 5.071 6
Bovinos - efetivo (cabeça) 135.310 8
Suínos – (cabeças) 217.145 8
Aves - (1.000 cabeças) 2.903 14
Industria 
Número de empresas 151 27
Número de empregados 3.620 24
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico         2.133 10
Madeira e mobiliário         1.128 17
Indústria metalúrgica            151 20
Vestuário e artefatos de tecidos              75 25
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 729 29

Número de empregados 23.383 8
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

76,3 15

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 68,2 25

Habitantes por leito hospitalar 173 1

Habitantes por médico 1.786 21

Habitantes por dentista 2.084 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 45,5 27
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 3,1 27
Domicílios com coleta de lixo - (%) 42,9 29
 

Educação 
Pessoal docente 737 23
Taxa de alfabetização - % municípios com
taxa menor do que 90% 

92,3 29

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 7,7 12

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 24,0 28
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 2 26
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 

101 25

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

282 23

Renda “per capita” - Urbana 275,49 24
Renda “per capita” - Rural 200,22 16
Renda “per capita” - Total 236,69 24
População com renda insuficiente 26,0 27
Consumo de energia elétrica “per capita” 4.908 19

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Sistema Viário precário. 

2. Educação - Universidade Pública. 

3. Saúde - Estruturar o SUS, equipar Hospitais existentes e 
MAC. 

 



 

78 - XXVIII 

Regional de São Miguel do Oeste 

Formada por 19 municípios, a SDR de São Miguel do Oeste, 
localizada na região do Extremo Oeste Catarinense, apresen-
ta uma superfície de 3.567,5 km2 e uma população de apro-
ximadamente 151 mil habitantes. A taxa de urbanização é de 
49,3%. O setor agropecuário apresenta supremacia sobre os 
demais no que diz respeito à participação socioeconômica. 
A produção de milho, suínos e aves, representa o tripé sobre 
o qual a região desenvolve grande parte de suas atividades. 
Outras atividades agrícolas também apresentam destaque na 
produção estadual, tais como: soja, trigo, feijão, fumo, man-
dioca, arroz de sequeiro, leite, mel, ovos e piscicultura. A 
produção industrial é emergente, concentrando-se com al-
guma relevância nas atividades de madeira e mobiliário, 
alimentos, calçados e minerais não-metálicos.   

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 3.567,5 10
População total – (em 2000) 150.775 13
População Rural – (em 2000) 76.455 1
População urbana – (em 2000) 74.320 20
Densidade demográfica (hab/km2) 42,3 16
Taxa de urbanização (%) 49,3 26
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 14.891 1
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 36,1 12
Principais atividades da agropecuária regional 
Cana de açúcar 57.900 3
Fumo (t) 17.657 5
Mandioca (t) 41.015 4
Milho 280.520 3
Bovinos - efetivo (cabeça) 302.385 2
Suínos – (cabeças) 589.497 2
Aves - (1.000 cabeças) 7.053 5
Industria 
Número de empresas 490 14
Número de empregados 4.711 21
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Madeira e mobiliário         1.782 11
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico          1.252 15
Vestuário e artefatos de tecidos            570 16
Minerais não-metálicos            298 14
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 2.289 15

Número de empregados 10.535 19
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 77,8 6

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 

69,9 13

Habitantes por leito hospitalar 274 9

Habitantes por médico 1.859 22

Habitantes por dentista 1.883 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 49,9 26
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 8,9 18
Domicílios com coleta de lixo - (%) 51,8 25
 

Educação 
Pessoal docente 1.525 11
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

50,0 19

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

5,6 8

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 27,6 23
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 9 9
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 25 14

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

265 16

Renda “per capita” - Urbana 303,31 20
Renda “per capita” - Rural 158,94 23
Renda “per capita” - Total 231,40 26
População com renda insuficiente 20,7 21
Consumo de energia elétrica “per capita” 4.404 25

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Acesso asfáltico a municípios etc. 

2. Saúde - Serviço de Saúde Pública. 

3. Desenvolvimento econômico - Política de Incentivos 
Fiscais e de Crédito. 

 

 



 

78 - XXIX 

Regional de Tubarão 

Fazendo parte da Região Sul do estado, a SDR de Tubarão é 
formada por 14 municípios, possui uma área geográfica de 
3.026,1 km e apresenta uma população de aproximadamente 
213 mil habitantes, o que determina uma densidade demo-
gráfica maior que a apresentada em média pelo estado. A 
taxa de urbanização é de 66,6%. A economia regional é 
bastante diversificada. A atividade rural tem no arroz e no 
fumo seu carro chefe. Outras atividades, contudo, apresen-
tam também grande importância socioeconômica, tais como: 
suinocultura, milho, batata, cana-de-açúcar, mandioca, leite 
e aves. A produção industrial apresenta também um amplo 
leque de atividades produtivas, com destaque para: minerais 
não-metálicos, produtos químicos, madeira, mobiliário, 
indústria metalúrgica, vestuário, alimentos, entre outras. 

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 3.026,6 16
População total – (em 2000) 213.306 7
População Rural – (em 2000) 71.318 2
População urbana – (em 2000) 141.988 9
Densidade demográfica (hab/km2) 70,5 9
Taxa de urbanização (%) 66,6 17
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 9.974 4
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 35,3 16
Principais atividades da agropecuária regional 
Batata 25.443 1
Cana de açúcar 171.100 1
Mandioca (t) 61.580 1
Tomate (t) 4.826 5
Bovinos - efetivo (cabeça) 146.182 7
Suínos – (cabeças) 519.364 3
Aves - (1.000 cabeças) 3.298 10
Industria 
Número de empresas 1.255 6
Número de empregados 18.587 8
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Madeira e mobiliário         3.766 4
Vestuário e artefatos de tecidos         3.726 7
Química e prod. farmac., vet., perfum          2.953 4
Minerais não-metálicos         2.639 3
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 3.692 6

Número de empregados 23.849 7
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os
municípios da região 76,0 19

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 

74,1 3

Habitantes por leito hospitalar 349 15

Habitantes por médico 1.117 12

Habitantes por dentista 1.592 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 70,9 14
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 22,4 7
Domicílios com coleta de lixo - (%) 79,1 11
 

Educação 
Pessoal docente 2.032 7
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

7,1 6

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

0,0 1

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 37,6 12
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 12 6
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 16 10

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

153 3

Renda “per capita” - Urbana 365,60 8
Renda “per capita” - Rural 283,65 1
Renda “per capita” - Total 337,37 8
População com renda insuficiente 7,5 4
Consumo de energia elétrica “per capita” 12.939 3

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Acesso asfáltico aos municípios que 
ainda não o têm. 

2. Saúde - Apoio financeiro aos hospitais da Região para 
reestruturação  e ampliação da área física e aquisição de 
equipamentos de alta complexidade. 

3. Saúde - Estruturação e implementação da atenção bási-
ca em saúde. 

 



 

78 - XXX 

Regional de Videira 

Tendo como localização à região do Meio Oeste do estado, a 
SDR de Videira é integrada por sete municípios que ocupam 
uma área geográfica de 1.663,8 km2 e possuem uma popula-
ção de aproximadamente 96 mil habitantes. A partir destes 
dados, conclui-se que a densidade demográfica da região é 
bastante semelhante à do estado. É uma região com vocação 
voltada à atividade agropecuária, com destaque à produção 
de suínos e aves como matéria prima básica da agroindústria 
local. O setor agropecuário apresenta ainda como atividades 
relevantes: milho, feijão, maçã, uva, leite, mel e piscicultura. 
O setor industrial tem como base à atividade agroindustrial, 
cabendo ressaltar a produção de alimentos, papel e papelão e 
couros e peles.  

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 1.663,8 26
População total – (em 2000) 95.973 20
População Rural – (em 2000) 21.575 26
População urbana – (em 2000) 74.398 19
Densidade demográfica (hab/km2) 57,7 11
Taxa de urbanização (%) 77,5 11
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 4.196 24
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 21,2 29
Principais atividades da agropecuária regional 
Feijão 7.208 10
Maça (t) 210.990 1
Milho 37.238 18
Uva (t)  18.672 1
Bovinos - efetivo (cabeça) 53.900 24
Suínos – (cabeças) 437.065 5
Aves - (1.000 cabeças) 6.231 6
Industria 
Número de empresas 300 20
Número de empregados 8.142 17
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Prod. aliment., bebidas e álcool etilico          4.891 5
Madeira e mobiliário         1.078 20
Papel, papelão, editorial e gráfica.            79410
Química e prod. farmac., vet., perfum             604 11
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 1.910 18

Número de empregados 14.930 14
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

77,1 8

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 69,7 14

Habitantes por leito hospitalar 453 24

Habitantes por médico 1.227 13

Habitantes por dentista 1.457 12
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 76,2 8
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 15,2 13
Domicílios com coleta de lixo - (%) 80,3 9
 

Educação 
Pessoal docente 877 21
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

14,3 9

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

28,6 21

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 34,4 14
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 1 27
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 8 6

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

192 7

Renda “per capita” - Urbana 305,30 19
Renda “per capita” - Rural 243,85 8
Renda “per capita” - Total 292,52 13
População com renda insuficiente 13,6 14
Consumo de energia elétrica “per capita” 10.107 7

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Infra-estrutura - Pavimentação asfáltica a municípios 
etc. 

2. Segurança pública - Aumento de efetivo da PM, PC e 
CB. 

3. Educação - Novas Unidades Escolares e ampliação de 
espaço físico. 

 



 

78 - XXXI 

Regional de Xanxere 

A SDR de Xanxerê está situada na Região Oeste do estado, 
sendo formada por 14 municípios. Ocupa uma área de 
4.482,4 km2 e possui uma população de aproximadamente 
133,5 mil habitantes. A densidade demográfica da região é 
bem menor que a do estado. Apresenta uma taxa média de 
urbanização de 61,6%, um pouco abaixo que a estadual 
(78,7%). A economia regional está assentada na atividade 
agropecuária e agroindustrial. As atividades do setor que 
mais se destacam são as seguintes: milho, suínos, aves, soja, 
trigo, fumo, feijão, leite e piscicultura. Na indústria, a pro-
dução agroindustrial é a que apresenta maior relevância, 
com destaque para papel e papelão, alimentos, calçados, 
couros e peles, madeira e mobiliário.  

Caracterização Geral 
Superfície territorial - (Km2) 4.482,4 5
População total – (em 2000) 133.48315
População Rural – (em 2000) 51.231 7
População urbana – (em 2000) 82.25216
Densidade demográfica (hab/km2) 29,8 21
Taxa de urbanização (%) 61,6 22
 

Atividades Econômicas e Emprego 
Agropecuária 
Número de estabelecimentos 8.743 10
Estabelecimentos < de 10 ha – (%) 33,5 18
Principais atividades da agropecuária regional 
Milho 346.393 1
Soja 154.995 1
Trigo 23.980 2
Feijão  8.220 7
Bovinos - efetivo (cabeça) 147.258 6
Suínos – (cabeças) 461.367 4
Aves - (1.000 cabeças) 11.802 3
Industria 
Número de empresas 411 17
Número de empregados 6.848 19
Principais ramos da industria e Número de empregos 
Prod. aliment., bebidas e álcool etílico          2.446 8
Madeira e mobiliário         1.314 16
Papel, papelão, editorial e gráfica            928 8
Material de transporte            491 7
Comercio, Construção civil, serviços e outros 
Número de empresas 2.400 14

Número de empregados 11.988 16
 

Saúde 
Maior esperança de vida ao nascer entre os 
municípios da região 

74,7 23

Menor esperança de vida ao nascer entre 
os municípios da região 68,8 20

Habitantes por leito hospitalar 330 14

Habitantes por médico 1.910 24

Habitantes por dentista 1.938 23
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saneamento Básico 
Domicílios ligados à rede de água - (%) 61,3 20
Domicílios ligados à rede de esgoto - (%) 12,0 14
Domicílios com coleta de lixo - (%) 65,9 21
 

Educação 
Pessoal docente 1.284 14
Taxa de alfabetização - % municípios com 
taxa menor do que 90% 

78,6 26

Taxa de evasão escolar - % municípios 
com taxa maior do que 5% 

21,4 19

 

Comunicação 
Domicílios com linhas telefônicas – (%) 32,1 16
Emissoras de rádio (AM/FM) – (Número) 9 8
 

Indicadores de desenvolvimento 
IDH-M - posição do município melhor 
colocado entre os municípios da região 57 22

IDH-M - posição do município pior colo-
cado entre os municípios da região 

290 27

Renda “per capita” - Urbana 305,44 18
Renda “per capita” - Rural 201,07 14
Renda “per capita” - Total 265,31 17
População com renda insuficiente 22,9 24
Consumo de energia elétrica “per capita” 13061 2

 
Prioridades da região 

Os problemas identificados e priorizados nas audiências 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e a Assembléia 
Legislativa na regional: 

1. Segurança pública - Construção de Presídio Regional, 
CIP e Quartel da PM. 

2. Segurança pública - Construção de Presídio Feminino e 
Unidades de CB. 

3. Agricultura - Adequar a legislação para  a agroindústria 
familiar, com central de comercialização, crédito, capa-
citação e extensão rural 

 
 

 


