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RESUMO 

 

 

A abertura da economia brasileira e os esforços visando inserir o sistema produtivo nacional 

na economia capitalista globalizada, entre fins dos anos oitenta e início dos noventa, 

provocaram efeitos negativos sobre os sistemas produtivos locais e regionais. A economia 

catarinense, regionalmente diversificada, também sofreria reflexos deste processo. O tema 

desta pesquisa surgiu da constatação prévia de que os SPR de Ituporanga e Tabuleiro, ambos 

pertencentes a Santa Catarina, foram os mais afetados entre os 20 SPR do Estado. A questão 

que se colocou em maior destaque foi: qual a dinâmica socioeconômica experimentada pelos 

citados SPR nas últimas décadas? Partiu-se da hipótese central de que os SPR de Ituporanga e 

Tabuleiro experimentaram trajetórias pouco dinâmicas de desenvolvimento socioeconômico 

nas últimas duas décadas. Para a realização da pesquisa, foram utilizados dados bibliográficos 

e análises quantitativas. Depois de tabulados e agrupados, os dados foram analisados à luz dos 

objetivos da pesquisa, revelando que: os SPR de Ituporanga e Tabuleiro não conseguiram 

mobilizar forças capazes de impulsionar seus processos de acumulação, as principais 

atividades econômicas permanecem sendo de base primária, não se identificaram processos 

que compreendem atividades de inovação e a articulação entre os atores sociais mais 

influentes é pouco representativa. 

 

Palavras-chave: Sistemas Produtivos Regionais, Ituporanga, Tabuleiro, Santa Catarina, 

Desenvolvimento Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The opening of Brazilian economy and the national productive system efforts to take part in 

the global capitalistic economy, between the end of the eighties and the early nineties, cause 

negative effects on the local and the regional productive systems. The economy of Santa 

Catarina State, regionally diverse, also suffers the consequences of this process. The theme of 

this research emerged from the finding that the SPR of Ituporanga and Tabuleiro, both 

belonging to Santa Catarina, were the most affected among the 20 SPR of the state. The main 

question refers to the understanding of the socioeconomic dynamics of both SPR in recent 

decades. The main assumption was that Ituporanga and Tabuleiro SPR experienced bad 

trajectories of socioeconomic development in the last two decades, because the most 

important economic activities in the Ituporanga and Tabuleiro SPR remain that of the primary 

sector, which have irrelevant contribution to their regional economies; there are few economic 

activities in which one can identify processes of research and innovation in SPR; and the 

contribution of the major institutions and organizations devoted to the regional development 

planning [private sector, representative institutions of civil society] does not generate 

processes of sustainable development of their regional economies. To conduct the study it was 

used bibliographic data and quantitative analysis. After being tabulated and grouped the data 

was analyzed in the light of the research objectives, revealing that: the Ituporanga and 

Tabuleiro SPR failed to mobilize forces capable of boosting its processes of accumulation, the 

main economic activities remain based on the primary sector, there are no relevant processes 

innovation, and the links between the most influential social actors are weak. 

  

Key Words: Regional Productive Systems, Ituporanga, Tabuleiro, Santa Catarina, Regional 

Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

O presente trabalho tem como tema a dinâmica do desenvolvimento recente de dois 

sistemas produtivos regionais de Santa Catarina, ambos considerados periféricos, que 

correspondem às microrregiões de Ituporanga e Tabuleiro. Não se trata, todavia, de duas 

“regiões pobres” ou empobrecidas. Trata-se de dois SPR que, em variados graus, foram 

afetados pela respectiva dinâmica interna, pelas políticas econômicas de corte neoliberal 

adotadas nos dois últimos decênios no país e pelo processo de globalização.  

As duas microrregiões, Ituporanga e Tabuleiro, serão tratadas aqui com a 

denominação de sistemas produtivos regionais [SPR]. Convém assinalar que “a expressão 

SPR guarda proximidade com similares como sistemas produtivos locais” (BARROSO et al. 

apud THEIS, 2006). Conforme Theis (2006), “o conceito de SPR deriva de uma das vertentes 

da Escola da Regulação, fazendo-se adaptação do que certos analistas, sobretudo Courlet 

(2001), designam por systèmes productifs locaux”. 

Pesquisas preliminares demonstraram que os SPR de Ituporanga e Tabuleiro 

apresentam uma dinâmica pouco diversificada de desenvolvimento socioeconômico, o que os 

coloca em situação desfavorável em relação as demais microrregiões do Estado de Santa 

Catarina.  

 

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

Em virtude do exposto, o trabalho em questão buscou respostas para as seguintes 

questões de pesquisa: 

 Que trajetórias de desenvolvimento socioeconômico experimentaram os SPR de 

Ituporanga e Tabuleiro nas últimas duas décadas? 

 Quais são as atividades econômicas mais relevantes nos SPR de Ituporanga e 

Tabuleiro e como evoluíram nas últimas duas décadas? 
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 Que contribuição vêm dando as principais instituições e entidades voltadas para 

o planejamento do desenvolvimento regional [setor produtivo privado, governos dos 

diferentes níveis, instituições representativas da sociedade civil] atuantes nos SPR menos 

dinâmicos? 

 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

 

As hipóteses de que se parte neste trabalho foram as seguintes: 

 Os SPR de Ituporanga e Tabuleiro experimentaram trajetórias pouco dinâmicas 

de desenvolvimento socioeconômico nas últimas duas décadas; 

 As atividades econômicas mais relevantes nos SPR de Ituporanga e Tabuleiro 

são as primárias, que conferem pouco dinamismo às respectivas economias regionais; 

 A contribuição das principais instituições e entidades voltadas para o 

planejamento do desenvolvimento regional [setor produtivo privado, governos dos diferentes 

níveis, instituições representativas da sociedade civil] é pouco significativa para desencadear 

processos sustentáveis de desenvolvimento nas respectivas economias regionais. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo central da pesquisa foi analisar a dinâmica de desenvolvimento de dois 

sistemas produtivos regionais [SPR] de Santa Catarina, que correspondem às microrregiões 

de Ituporanga e Tabuleiro, no período recente. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos foram: 

 Identificar as trajetórias de desenvolvimento socioeconômico experimentadas 

pelos SPR de Ituporanga e Tabuleiro nas últimas duas décadas; 

 Desvelar as atividades econômicas mais relevantes nos SPR de Ituporanga e 

Tabuleiro e descrever sua evolução nas últimas duas décadas; 

 Analisar a contribuição das principais instituições e entidades atuantes no SPR 

voltadas para o planejamento do desenvolvimento regional [setor produtivo privado, governos 

dos diferentes níveis, instituições representativas da sociedade civil]. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

Em termos práticos, as respostas às questões da pesquisa conduziram a verificação do 

baixo dinamismo dos SPR estudados. A partir desta constatação as comunidades regionais 

podem se mobilizar com vistas a modificar a dinâmica socioeconômica, dominantes nos 

respectivos SPR nas duas últimas décadas, no sentido de desencadear processos sustentáveis 

de desenvolvimento regional nos dois SPR. 

De todo modo, a pesquisa encontrou as melhores informações da situação 

socioeconômica desses SPR e apontou para atividades econômicas de maior dinamismo. Isso 

permitiria aos SPR de Ituporanga e Tabuleiro melhorarem seus índices de desenvolvimento. 

A relevância teórica da pesquisa está na possibilidade de esta gerar conhecimento 

novo sobre as particularidades da problemática do desenvolvimento, desde já reconhecido 

como pouco dinâmico, dos SPR de Tabuleiro e Ituporanga. Mais ainda: a relevância teórica 

está, sobretudo, em que não se orienta o olhar para “regiões ganhadoras”, mas para espaços 

pouco dinâmicos sobre os quais geralmente pouco se sabe, a partir de um enfoque alternativo, 

inspirado na abordagem regulacionista dos SPR. 
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1.6 METODOLOGIA 

 

 

O primeiro passo executado no decorrer da pesquisa consistiu em indicar o método de 

abordagem. Aqui se partiu do pressuposto de que os SPR de Ituporanga e Tabuleiro passaram 

por mudanças consideráveis nos últimos anos. A busca de compreensão deste processo 

sugeriu uma abordagem mais ampla, embora bem definida. Considera-se, por isso, a 

perspectiva dialética (RITSERT, 1997).  

O segundo passo consistiu na indicação dos métodos de procedimento. Numa etapa 

inicial foi feito um levantamento da literatura e da documentação que registra o 

desenvolvimento dos SPR de Ituporanga e Tabuleiro. Numa etapa seguinte foi efetuada uma 

revisão de documentos institucionais, monografias e relatórios de pesquisa, que 

complementaram os dados coletados no levantamento documental e bibliográfico. 

O universo da pesquisa é formado pelos entes privados e públicos que exercem 

influência sobre os SPR de Ituporanga e Tabuleiro, sobretudo, aqueles que ostentam piores 

indicadores socioeconômicos; neste caso, consideram-se administrações públicas locais, 

entidades do setor produtivo e universidades; também estão incluídos no universo as 

principais instâncias de planejamento de desenvolvimento regional atuantes na região, 

destacando-se as Secretarias de Desenvolvimento Regional locais e Prefeituras, dentre outras. 

As seguintes técnicas foram privilegiadas na obtenção dos dados: na revisão da 

literatura, no levantamento da documentação e na coleta de dados estatísticos, recorreu-se à 

pesquisa bibliográfico-documental. Primeiro foi feita uma revisão da literatura sobre 

globalização, neoliberalismo, desenvolvimento geográfico desigual e sistemas produtivos 

regionais, assim como sobre a história e a realidade das regiões investigadas. Depois, foram 

levantados dados estatísticos sobre a realidade socioeconômica [p.ex. PIB municipal etc.] dos 

SPR de Ituporanga e Tabuleiro. Auxiliaram dados disponibilizados pelo IBGE, mas 

estatísticas oriundas da RAIS/MTE e outros órgãos públicos e/ou privados também 

complementaram a pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: DESENVOLVIMENTO DESIGUAL E SISTEMAS 

PRODUTIVOS REGIONAIS 

 

 

Neste capítulo se apresenta o referencial teórico da pesquisa, o qual inicia pelas 

condicionantes suprarregionais do desenvolvimento regional, passa pela teoria do 

desenvolvimento geográfico desigual e finaliza com uma tentativa de elaboração do conceito 

de sistemas produtivos regionais. 

 

 

2.1 OS CONDICIONANTES SUPRARREGIONAIS DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL: A GLOBALIZAÇÃO E A POLÍTICA ECONÔMICA NEOLIBERAL 

 

 

É fato que a abertura comercial acelerou o crescimento de vários países, uma vez que 

as exportações podem ter um papel importante nesse contexto. A globalização propriamente 

dita diminuiu a sensação de isolamento no desenvolvimento que muitas nações sentiam 

tempos atrás. Conforme Stiglitz (2003, p. 31), há pontos positivos e negativos em relação à 

globalização: “as novas empresas estrangeiras podem prejudicar as estatais [...] mas também 

podem levar à introdução de novas tecnologias, ao acesso a novos mercados e à criação de 

novos setores”. 

A abertura da economia do Brasil, iniciada no governo Collor, levou o sistema 

produtivo do país a se reestruturar, com o propósito de ser competitivo frente ao processo de 

globalização. Os efeitos desta abertura foram sentidos em todas as regiões do país.  

 Nos anos 1980 e 1990 pareceu haver crescente corrida dos países para ingressar no 

processo de globalização. E em função da promessa de estabilidade global do sistema, 

“políticas neoliberais de ajuste foram sendo generalizadas, esterilizando o potencial de 

crescimento endógeno das economias nacionais” (TAVARES, 1999, p. 18). 

As empresas estrangeiras, normalmente grandes redes, quando chegam nos países 

periféricos acabam por destruir a concorrência local, comprometendo a individualidade da 

comunidade. Mesmo que consideremos os benefícios dos preços baixos que as grandes 

empresas oferecem, a falta de leis fortes acaba levando à formação de monopólios. Uma vez 

que a concorrência local é destruída, o preço baixo tem vida curta (STIGLITZ, 2003). 
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Outra questão relevante diz respeito ao desenvolvimento desigual no que tange a 

relação centro-periferia. O avanço tecnológico-industrial, com integração seletiva de 

contingentes da população, caracteriza um retrocesso nas regiões periféricas e exclui grupos 

sociais, negando a eles condições básicas como emprego e educação (RATTNER, 2002). No 

Estado de Santa Catarina a realidade não foi diferente. 

 

[...] os esforços visando inserir o sistema produtivo nacional na economia capitalista 

globalizada [...] provocaram efeitos negativos sobre os sistemas produtivos locais e 

regionais – a economia catarinense, regionalmente diversificada, sofreu reflexos 

deste processo (THEIS, 2006). 

 

Partindo do pressuposto de que o fenômeno da globalização interferiu diretamente no 

processo produtivo de Santa Catarina, o desenvolvimento geográfico desigual que ocorreu no 

Estado teve como conseqüência uma inserção problemática das economias regionais na 

economia globalizada. É preciso levar em consideração o que ocorre na escala global, mas, 

em consonância com o que sugere David Harvey (2004), se atenta também para o que se 

passa tanto em escala nacional quanto no interior das próprias regiões que se quer investigar: 

 

temos [...] de pensar em diferenciações, interações e relações tanto inter-escalares 

como intra-escalares. Um erro comum tanto de compreensão analítica como de ação 

política decorre do fato de, com demasiada freqüência, nos aprisionarmos numa 

dada escala de pensamento, tratando então as diferenças nessa escala como a linha 

fundamental de clivagem política. Julgo ser esse um dos mais disseminados erros a 

advir de toda pletora de discursos sobre globalização a que nos vemos expostos 

atualmente. Ele sustenta erroneamente que tudo é determinado fundamentalmente na 

escala global (HARVEY, 2004, p. 112-113). 

 

Seria possível afirmar, portanto, que o processo de globalização dilui fronteiras 

nacionais e reduz a capacidade do Estado de promover políticas territorialmente homogêneas? 

E que, em consequência, o espaço nacional se reestrutura? Certamente: por trás da guinada 

das políticas econômicas e territoriais, adotadas nos anos 1990 em grande parte da periferia do 

capitalismo globalizado, havia motivações de ajustes espaciais (HARVEY, 2004 apud 

THEIS; VARGAS, 2007). 

Assim sendo, é necessário contemplar o local dentro do fenômeno da globalização, 

sempre considerando as especificidades e os ritmos. Nessa perspectiva, o “homogêneo” não 

estaria caracterizado por políticas unilaterais, mas como uma proposta a disseminar, de acordo 

com a particularidade sócio-cultural de cada lugar, uma cadeia sócio-produtiva, proliferando 

assim por todas as dimensões do desenvolvimento.  
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2.2 A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO GEOGRÁFICO DESIGUAL (TDGD) 

 

 

Um pressuposto importante desse trabalho é que a globalização e as práticas 

neoliberais referidas na seção anterior aprofundam as desigualdades socioeconômicas e 

territoriais. Este fato remete a uma característica das mais cruciais da dinâmica do 

capitalismo: o desenvolvimento desigual. 

As primeiras abordagens sobre desenvolvimento desigual podem ser encontradas em 

Marx, Lênin e Trotsky. Lênin analisa o desenvolvimento do capitalismo a partir das 

contradições internas da agricultura na Rússia e Trotsky o analisa a partir da inserção da 

economia russa no capitalismo (LOWY, 1998). A partir dessas análises, foi teorizado o que 

posteriormente passou a ser conhecido por Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado. 

 

Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-se na contingência de 
avançar aos saltos. Desta lei universal da desigualdade de ritmos decorre outra lei 

que por falta de denominação apropriada, chamaremos de lei do desenvolvimento 

combinado, que significa aproximação das diversas etapas, combinação das fases 

diferenciadas, amálgama das formas mais arcaicas com as mais modernas 

(TROTSKY, 1978, p. 25). 

 

A Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado é uma tentativa de romper com o 

evolucionismo, a ideologia do progresso linear e o euro-centrismo. Ela procura dar conta de 

explicar os tipos de dominação que o capital exerce nas formações sociais (LOWY, 1998).  

Depois de 1905, a noção de desenvolvimento desigual veio a ser interpretada em 

termos de questão política imediata (a revolução em nações menos avançadas/ 

campesinato/burguesia). Hoje a lei do desenvolvimento desigual e combinado está associada a 

tradição trotskista (SMITH, 1988, p. 18). 

O desenvolvimento desigual a partir da geografia do capitalismo foi abordado original 

e primeiramente em trabalhos de Smith (1988) e Harvey (2004, 2006), que vão concentrar 

seus estudos na dinâmica geográfica do capital. Por exemplo, a partir dos anos 70 é 

perceptível uma mudança significativa do espaço geográfico: 

 

[...] as últimas duas décadas testemunharam uma emergente reestruturação do 

espaço geográfico mais dramática que qualquer outra já ocorrida. A 

desindustrialização e o declínio regional, a gentrificação e o crescimento 

extrametropolitano, a industrialização do Terceiro Mundo e uma nova divisão 

internacional do trabalho, a intensificação do nacionalismo e uma nova geopolítica 

da guerra são coisas em desenvolvimento integrado, sintomas de uma transformação 

mais profunda na Geografia do Capitalismo (SMITH, 1988, p. 14). 
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A primeira tradição da Geografia acadêmica considera o espaço, juntamente com o 

tempo, como uma coordenada básica da realidade: “[...] a reestruturação do espaço não faz 

sentido senão como um produto das forças e leis físicas mais universais; a atividade humana 

não reestrutura o espaço; ela simplesmente reorganiza os objetos no espaço” (SMITH, 1988, 

p. 14-15). 

A segunda tradição faz a análise política da sociedade capitalista. Ela tenta explicar “a 

estrutura econômica, política e social específica da sociedade num dado período, como 

resultado não de forças supostamente universais, mas como resultados de processos 

historicamente específicos e contingentes.” (SMITH, 1988, p. 15). 

É necessário enfatizar a importância do estudo sobre o desenvolvimento desigual para 

a compreensão da geografia do capitalismo, uma vez que “[...] o desenvolvimento desigual é a 

expressão geográfica sistemática das contradições inerentes à própria construção e estrutura 

do capital” (SMITH, 1988, p. 16). Para uma teoria do desenvolvimento desigual é preciso 

integrar o processo espacial e social em vários níveis e não somente no global, uma vez que 

“[...] o capital não somente produz o espaço em geral, mas também produz as reais escalas 

espaciais que dão ao desenvolvimento desigual a sua coerência” (SMITH, 1988, p. 19). 

Harvey (2004) esboça a TDGD a partir da formulação de dois argumentos. Um se 

refere a produção de escalas espaciais: 

 

[...] não se pode entender o que acontece numa dada escala fora das relações de 

acomodamento que atravessam a hierarquia de escalas – comportamentos pessoais 

(por exemplo, dirigir automóveis) produzem (quando agregados) efeitos locais e 

regionais que culminam em problemas continentais, de, por exemplo, depósitos de 

gases tóxicos ou aquecimento global (HARVEY, 2004, p. 108). 

 

Isso acontece porque as escalas em que se dá a atividade humana dependem de 

inovações tecnológicas, das condições socioeconômicas das quais resultam a formas de luta 

social (HARVEY, 2004). No entanto, é necessário frisar que o desenvolvimento pré-

capitalista já apresentava desigualdades. Porém, o capitalismo recente possui identidade 

geográfica própria: “[...] a desigualdade espacial não tem sentido algum, exceto como parte de 

um todo que é o desenvolvimento contraditório do capitalismo” (SMITH, 1988, p. 151). 

O outro argumento tem base na produção de diferenças geográficas, as quais são 

produzidas pelo homem através da ocupação e da evolução das suas formas sociais. Porém, 

“[...] as diferenças geográficas são bem mais do que legados histórico-geográficos. Elas estão 

sendo perpetuamente reproduzidas, sustentadas, solapadas e reconfiguradas por meio de 
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processos políticos-econômicos e sócioecológicos que ocorrem no momento presente” 

(HARVEY, 2004, p. 111). 

No argumento tratado por Smith (1988), a acumulação do capital vai gerar o 

desenvolvimento geográfico e a taxa de lucro é o que dá direção ao desenvolvimento. Em 

consonância com esse movimento, as áreas com altas taxas de lucro vão se desenvolver e as 

áreas que apresentam baixas taxas de lucro vão apresentar baixos índices de desenvolvimento. 

Marx, numa perspectiva mais geográfica, observou que “o capital cresce enormemente num 

lugar, numa única mão, porque foi, em outros lugares, retirado de muitas mãos” (SMITH, 

1988, p. 212). Harvey ainda afirma que, 

 

funções de produção constantemente mudam e o espaço geográfico do capitalismo 

se torna instável. Impelidos pela concorrência, capitalistas individuais buscam obter 

vantagens competitivas no interior dessa estrutura espacial, tendendo, portanto a ser 

atraídos ou impelidos a mudar para os locais em que os custos sejam menores ou as 
taxas de lucro maiores (HARVEY, 2005, p. 83). 

 

A partir desses dois argumentos, Harvey (2006) acrescentaria à TDGD quatro 

condicionantes principais: a acumulação do capital na teia sócio-ecológica da vida, a 

acumulação por despossessão, a acumulação de capital no espaço e no tempo e a acumulação 

pelos conflitos territoriais em diferentes escalas geográficas (municipal, estadual, regional, 

nacional, internacional). Aqui não cabe aprofundar a discussão sobre todas as referidas 

condicionalidades. Porém, do ponto de vista deste trabalho, é importante considerar a análise 

sobre a acumulação de capital no espaço e no tempo, que deve ser entendida dentro da 

dinâmica socioeconômica, a partir das mudanças em ambos, espaço e tempo. São as 

condicionantes fundamentais do desenvolvimento geográfico desigual. 

 

 

2.3 O CONCEITO DE SISTEMA PRODUTIVO REGIONAL 

 

 

O desenvolvimento desigual é intrínseco ao capitalismo, como se viu. As 

desigualdades geográficas não são, pois simples acidentes. A dinâmica capitalista produz 

desigualdades no território, favorecendo uns espaços, periferizando outros. Para examinar a 

dinâmica das desigualdades sócio-espaciais, recorre-se à noção de Sistema Produtivo 

Regional. De que se trata? 
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Para estudar a dinâmica do desenvolvimento dos SPR periféricos de Santa Catarina, 

partiu-se do pressuposto de que, antes da produção capitalista, a apropriação de espaços 

dotados de melhores recursos por nações mais desenvolvidas poderia ser acidental. Após o 

capitalismo não se pode julgar essa prática como um acidente, e sim como uma via para obter 

maior poder de decisão e, assim, exercer um domínio sobre outras nações. Conforme Santos 

(2001, p. 19) “um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de 

homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas”. 

Para se compreender melhor o conceito de SPR, é preciso lembrar que ele se reporta a 

um espaço pré-definido, a região. O conceito de região está ligado as dessemelhanças do 

espaço, sejam elas de ordem cultural, econômica, climática etc. 

 

O termo região não apenas faz parte do linguajar do homem comum, como também 

é dos mais tradicionais em geografia. Tanto num como noutro caso, o conceito de 

região está ligado à noção fundamental de diferenciação de área, quer dizer, à 

aceitação da idéia de que a superfície da Terra é constituída por áreas diferentes 

entre si (CORRÊA, 1995, p. 22, grifo do autor). 

 

O conceito de região é um reflexo das modificações vividas pelos indivíduos que 

habitam determinado espaço: 

 

a região expressa a área formada pela articulação entre verticalidade [ordens, 
comandos] e horizontalidade [cooperação, conflitos locais, cotidiano]; entre fluxos e 

estrutura sócio-espacial; entre identidade/homogeneidade e a identificação, pela 

consciência social, do que é diferente ou oposto. A região corresponde ao extenso de 

uma forma social, ao corpo de relações sociedade-natureza, incluindo organização 

social, cultura e decisão política (RIBEIRO, 2004). 

 

A região apresenta-se como um espaço (do território) delimitado por um conjunto de 

características definidas a partir de certos critérios. No decorrer do seu processo de evolução e 

maturação, uma região conforma paisagens e uma extensão territorial onde se entrelaçam, de 

modo harmonioso, componentes humanos e natureza, baseando-se nas obras fixadas pelo 

homem (CORRÊA, 1995). 

A região é, enfim, um espaço do território. Aqui se impõe, então, esclarecer o que se 

entende por território. “Por território entende-se geralmente a extensão apropriada e usada” 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 19). Pode-se concordar que território representa o espaço 

banal e o espaço vivido pelos indivíduos: “O primeiro não é nada mais do que o terreno, ou 

seja, a extensão de terra cuja superfície é facilmente mensurável, enquanto o segundo contém 

a idéia de criação do espaço pela apropriação, o pertencimento e o uso coletivo. Ele é a forma 

objetivada e consciente do espaço” (CAZELLA, 2002, p. 28). 
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O conceito de território é amplo e sugere várias interpretações, dependendo da área de 

conhecimento que o emprega. A Geografia dá maior ênfase à materialidade do território. A 

Ciência Política leva em consideração as relações de poder ligadas à concepção de Estado. A 

Economia o concebe como um fator locacional ou base de produção. A Antropologia enfatiza 

a dimensão simbólica através das sociedades. A Sociologia destaca sua participação nas 

relações sociais, e a Psicologia considera a identidade pessoal até a escala do indivíduo. 

(HAESBAERT, 2004, p. 37). 

Em síntese: o território pode ser entendido como o lugar de relações sociedade-

natureza e entre seres humanos, portanto, espaço de ação e poder. A passagem do espaço ao 

território implica num processo de produção [política] do espaço, de modificações e 

transformações desse por fluxos que o atravessam. 

Dentro da geografia crítica, o conceito de espaço passou a assumir papel importante, não 

mais visto de forma marginalizada, como se afirma que era a visão de Marx. A partir de Henri 

Lefébvre fica nítida a importância do mesmo. Conforme Lefébvre, citado por Corrêa (1995, p. 

25-26), 

 

do espaço não se pode dizer que seja um produto como qualquer outro, um objeto ou 

uma soma de objetos, uma coisa ou uma coleção de coisas, uma mercadoria ou um 

conjunto de mercadorias. Não se pode dizer que seja simplesmente um instrumento, 

o mais importante de todos os instrumentos, o pressuposto de toda uma produção e 

de todo o intercâmbio. Estaria essencialmente vinculado com a reprodução das 

relações (sociais) de reprodução. 

 

Em realidade, o espaço organizado pelo homem desempenha um papel na sociedade, 

condicionado-a, compartilhando do complexo processo de existência e reprodução social. 

(CORRÊA, 1995, p. 28). 

O conceito de SPR se reporta a um espaço pré-definido: a região. Todavia não se trata, 

apenas do conjunto das atividades produtivas identificadas numa região, como acima 

definido. Para dar conta deste conceito, buscamos nos apoiar na Teoria da Regulação. 

A abordagem regulacionista surge nos anos 1970, da tese de doutorado de Michel 

Aglietta (1976). Ela parte de uma crítica às interpretações equivocadas do marxismo 

dominante na área das ciências sociais e da ênfase nas mudanças contínuas no processo de 

acumulação do capitalismo. A Teoria da Regulação buscou explicar os reflexos dos processos 

de crise pelos quais passam as economias capitalistas (THEIS, 1998). Ela reteve, de diferentes 

abordagens, determinadas contribuições para sua formulação: Teoria Marxista, Escola dos 

Anais, o Direito, a Ciência Política, etc. Posteriormente, Alain Lipietz “abre o caminho dos 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Aglietta&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Aglietta&action=edit&redlink=1
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regulacionistas para um novo horizonte de reflexão, unindo entre si a economia, a política, o 

meio ambiente e a ecologia” (BENKO, 2002, p. 89). 

A Teoria da Regulação tentou compreender e explicar as grandes crises do capitalismo, 

de uma perspectiva interdisciplinar: ela “[...] tem origem no confronto e na transformação de 

uma série de ferramentas e abordagens diferentes” (BENKO, 2002, p. 87). Como categorias 

teóricas mais importantes destacam-se a de “modelo do desenvolvimento”, a partir da qual é 

possível derivar três dimensões constitutivas: o paradigma tecnológico, o regime de 

acumulação e o modo de regulação.  

Conforme Theis (1998), o paradigma tecnológico refere-se aos princípios gerais da 

organização do trabalho e do emprego de técnicas no processo produtivo, o qual vai se referir 

à divisão do trabalho entre os setores e espaços. O regime de acumulação corresponde ao 

conjunto de regularidades que assegura o processo de acumulação de capital no âmbito de 

uma dada formação social nacional. E o modo de regulação compreende o conjunto de regras 

e costumes, de leis e regulações, que asseguram a unidade do processo de acumulação.  

Tomando por base o referencial regulacionista, foram elaboradas formulações ajustadas 

à análise de espaços subnacionais. Especialmente, a partir dos trabalhos da “Escola de 

Grenoble”, passou-se a examinar o desenvolvimento local e regional da perspectiva 

regulacionista, daí surgindo o conceito de Sistema Produtivo Local. 

Com base na proposição de Lipietz (1988, p. 98-111), Courlet; Pecqueur (1994) e 

Courlet (2001) – podem-se diferenciar três categorias principais de SPR, que permitem 

caracterizar a realidade regional de Santa Catarina (THEIS, 2006): SPR centrais, SPR 

intermediários e SPR periféricos. 

 SPR centrais são organizações produtivas territorializadas, que apresentam forte meio 

urbano-tecnológico-financeiro; a estes se atribuem funções de direção no processo de trabalho 

e na valorização do capital; neles se verificam geração e uso intensivo de tecnologias 

avançadas, o que os caracteriza como de acumulação autocentrada. 

 SPR intermediários são espaços econômicos urbanizados que apresentam uma 

densidade de força de trabalho qualificada, nos quais tem lugar uma fabricação elaborada. 

 SPR periféricos são espaços pouco urbanizados que apresentam reservas de mão-de-

obra não-qualificada, usualmente de origem rural, empregados em atividades de montagem 

desqualificada. 

SPR centrais são regiões bem-sucedidas em termos da relação inovação-

desenvolvimento. São usualmente aquelas nas quais se verifica a formação de recursos 

humanos altamente qualificados, que passam a se envolver não apenas com o 
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desenvolvimento de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), mas também com as 

relacionadas à organização da produção (HARLOE; PERRY, 2004; RIP, 2002). 

Regiões ora ganham ora perdem. Essa constatação suscita pelo menos duas questões: a 

primeira é que se admite que há ganhadores e perdedores por haver uma competição 

(BENKO; LIPIETZ, 1992); a segunda é que regiões ganham/perdem por que espaços 

regionais são permanentemente produzidos a partir da [re]definição também permanente de 

fronteiras e limites pela dinâmica capitalista – numa palavra: por causa da permanente 

[re]regionalização (THEIS; VARGAS, 2007). 

SPR centrais são esse tipo de regiões que são ganhadoras. Os SPR periféricos, ao 

contrário, não conseguem acompanhar a competição e figuram como regiões perdedoras.  

Dentro das pesquisas realizadas no âmbito no Núcleo de Pesquisas em 

Desenvolvimento Regional (NPDR), as 20 microrregiões que compõem Santa Catarina seriam 

classificas da seguinte forma: 

SPR centrais - Blumenau, Joinville e Florianópolis; 

SPR intermediárias - Campos de Lages, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, 

Itajaí, Joaçaba, São Bento do Sul e Tubarão. 

SPR periféricos - Araranguá, Curitibanos, Rio do Sul, São Miguel D‟Oeste, Tijucas, 

Xanxerê, Ituporanga e Tabuleiro. 

No capítulo a seguir serão examinadas as microrregiões que correspondem aos SPR de 

Ituporanga e Tabuleiro de uma perspectiva espaço-temporal. 
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3 CONTEXTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO: OS SPR DE ITUPORANGA E 

TABULEIRO 

 

 

Neste capítulo serão contextualizados geográfica e historicamente as regiões de 

Ituporanga e Tabuleiro. Primeiro, passa-se em revista a realidade socioeconômica de Santa 

Catarina e se procura destacar as disparidades existentes entre suas regiões. Depois, passa-se 

às regiões de Ituporanga e Tabuleiro, primeiramente, com ênfase nas suas respectivas 

formações históricas e, depois, na sua atual composição de municípios. 

 

 

3.1 SANTA CATARINA E SUAS REGIÕES 

 

 

Considerando que o tema da pesquisa aqui proposta é a dinâmica de desenvolvimento 

de duas microrregiões de Santa Catarina, é preciso apresentar o território mais amplo em que 

as mesmas se encontram inseridas. 

O Estado de Santa Catarina situa-se na região sul do Brasil, juntamente com os 

Estados do Rio do Grande do Sul e Paraná. Conforme dados estatísticos do IBGE (Censo de 

2000), sua população é de 5.356.360 habitantes. Desses, 4.217.931 estão concentrados na área 

urbana e 1.138.429 na área rural. O Estado possui uma área total de 95.443 km
2
, sobre a qual 

se estendem 293 municípios, que formam 20 microrregiões [ver ilustração 1, abaixo]. 

Santa Catarina exibe um padrão de desenvolvimento que aparentemente se diferencia 

de outros Estados: a atividade econômica está setorialmente bem distribuída pelo território; 

em relação à distribuição de rendimentos, esta é menos desigual que a média brasileira; Santa 

Catarina também possui uma estrutura agrária menos concentrada, um grau elevado de 

urbanização, registra a ausência de grandes cidades e um pequeno número de cidades de porte 

médio (THEIS, 2006). 
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Ilustração 1 Divisão microrregional do Estado de Santa Catarina  
Fonte: IBGE (2005). 

 

A ocupação e evolução da população correspondem com o desenvolvimento da 

economia do Estado nos últimos 100 anos. Em 1907, a indústria mais destacada era a da 

fabricação de alimentos [57,5% da produção industrial total]. Até por volta de 1965, os 

gêneros tradicionais – fabricação de alimentos, beneficiamento da madeira e, sobretudo, a 

produção têxtil, que perfaziam até então mais de 65% da produção industrial – dominavam a 

paisagem industrial de Santa Catarina. Contudo, essa paisagem muda de 1985 em diante – ano 

em que os três gêneros citados já não somavam mais que 37% da produção industrial total – 

quando entram em cena estruturas flexíveis de acumulação (THEIS; VARGAS, 2007). 

Comparativamente, Santa Catarina ostenta indicadores sociais mais favoráveis: na 

presente década, o Estado apresenta o menor índice de desemprego do país [5,7%], a maior 

proporção de trabalhadores assalariados com carteira assinada [84,2%], a menor proporção da 

população em situação de pobreza [12,1%] (IPEADATA, 2005). No entanto, é possível 

verificar disparidades econômicas entre as regiões. Para examinar a situação das regiões, 

pode-se começar pela área de cada uma. 

A tabela 1 a seguir mostra que a maior microrregião do Estado, em área, é a de 

Campos de Lages, com 15.737,4 km
2
, correspondendo a 16,5% da área total do Estado. Cinco 

regiões – Campos de Lages, Canoinhas, Joaçaba, Curitibanos e Chapecó – concentram 49% 

do território. A menor microrregião é a de Ituporanga, com 1.532,80 km
2
, correspondendo a 

1,6% do território catarinense.  
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Tabela 1 Área das microrregiões de Santa Catarina, 2000 

N° Microrregião Área % da Área Total 
0 Santa Catarina 95.442,90 100,00 

1 São Miguel d‟ Oeste 4.253,70 4,457 

2 Chapecó 5.989,30 6,275 

3 Xanxerê 4.813,40 5,043 

4 Joaçaba 9.144,90 9,582 

5 Concórdia 3.140,20 3,290 

6 Canoinhas 9.430,40 9,881 

7 São Bento do Sul 1.905,20 1,996 

8 Joinville 4.622,90 4,844 

9 Curitibanos 6.591,00 6,906 

10 Campos de Lages 15.737,40 16,489 

11 Rio do Sul 5.278,80 5,531 

12 Blumenau 4.761,00 4,988 

13 Itajaí 1.554,10 1,628 

14 Ituporanga 1.532,80 1,606 

15 Tijucas 2.137,20 2,239 

16 Florianópolis 2.428,40 2,544 

17 Tabuleiro 2.980,90 3,123 

18 Tubarão 2.389,30 2,503 

19 Criciúma 4.660,70 4,883 

20 Araranguá 2.091,30 2,191 

Fonte: IBGE (2000). 

 

Em termos de população, a tabela 2 indica que a microrregião que concentra maior 

contingente populacional é a de Florianópolis, com 709.941 habitantes, correspondendo a 

13,3% da população total do Estado. Se somadas as populações das regiões de Joinville, 

Blumenau, Itajaí e Chapecó, tem-se 50% da população total de Santa Catarina. Já as menores 

concentrações de habitantes são as de Tabuleiro e Ituporanga. A microrregião de Tabuleiro 

tem 23.336 habitantes, correspondendo a 0,4% da população total, e Ituporanga tem 51.223 

habitantes, correspondendo a 0,96%. 
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Tabela 2 População das microrregiões de Santa Catarina, 2000 

N° Microrregião População % da Pop. Total 
0 Santa Catarina 5.356.360 100,00 

1 São Miguel d‟ Oeste 171.160 3,20 

2 Chapecó 361.345 6,75 

3 Xanxerê 142.326 2,66 

4 Joaçaba 304.043 5,68 

5 Concórdia 137.892 2,57 

6 Canoinhas 232.513 4.34 

7 São Bento do Sul 114.778 2,14 

8 Joinville 679.315 12,68 

9 Curitibanos 115.999 2,17 

10 Campos de Lages 284.952 5,32 

11 Rio do Sul 182.547 3,41 

12 Blumenau 547.591 10,22 

13 Itajaí 404.854 7,56 

14 Ituporanga 51.223 0,96 

15 Tijucas 69.874 1,30 

16 Florianópolis 709.941 13,25 

17 Tabuleiro 23.336 0,4 

18 Tubarão 337.755 6,31 

19 Criciúma 324.747 6,06 

20 Araranguá 160.169 2,99 

Fonte: IBGE (2000). 

 

Em relação à densidade demográfica, a tabela 3 indica que a microrregião que 

concentra o maior número de habitantes por área é Florianópolis, com 292,3 hab/Km
2
. 

Bastante altas também são as densidades de Itajaí, Joinville e Tubarão. A menor densidade 

demográfica é a microrregião do Tabuleiro, onde se verifica uma densidade de 7,8 habitantes 

por Km
2
.  
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Tabela 3 Densidade Demográfica de Santa Catarina, 2000 

N° Microrregião Hab/km² 

0 Santa Catarina 56,12104 

1 São Miguel d‟ Oeste 40,23791 

2 Chapecó 60,33176 

3 Xanxerê 29,5687 

4 Joaçaba 33,24727 

5 Concórdia 43,91185 

6 Canoinhas 24,65569 

7 São Bento do Sul 60,24459 

8 Joinville 146,9456 

9 Curitibanos 17,59961 

10 Campos de Lages 18,10668 

11 Rio do Sul 34,58115 

12 Blumenau 115,016 

13 Itajaí 260,507 

14 Ituporanga 33,41793 

15 Tijucas 32,69418 

16 Florianópolis 292,3493 

17 Tabuleiro 7,828508 

18 Tubarão 141,3615 

19 Criciúma 69,67773 

20 Araranguá 76,58825 

Fonte: IBGE (2000). 

 

Quanto à realidade econômica de Santa Catarina, pode-se ter uma idéia a partir da 

evolução do número de empresas e trabalhadores. Nos gráficos a seguir, é possível verificar o 

crescimento no número de empresas, bem como no número de trabalhadores, no período 

analisado, entre 1985 a 2005. 

Conforme o gráfico 1 há um elevado crescimento do número de empresas no 

período recente. O aumento global chegou próximo a 273% no período analisado. 
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Gráfico 1 Estabelecimentos por período no Estado de Santa Catarina 
Fonte: RAIS/MTE (2008). 

 

Já no gráfico 2 é possível identificar algum crescimento, porém, em percentual menor 

(do número de trabalhadores em relação ao número de empresa), no período analisado. A taxa 

de crescimento do número de trabalhadores é inferior ao crescimento do número de 

estabelecimentos. Entre 1985 e 2005, o aumento global é de 100%. 
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Gráfico 2 Trabalhadores por período no Estado de Santa Catarina 
Fonte: RAIS/MTE (2008). 

 

O crescimento mais acelerado do número de empresas e bem menos significativo dos 

postos de trabalho tem explicação. De um lado, a reestruturação produtiva conduziu a 

estabelecimentos menores. Por exemplo, enquanto em 1985 as empresas empregavam em 
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média 18,4 trabalhadores, 20 anos depois elas empregavam em média apenas 9,8 

trabalhadores. De outro lado, a crise econômica dos anos 1980 e, em grau considerável, os 

impactos negativos do Plano Real, repercutiram sobre o emprego: a criação de postos de 

trabalho foi em ritmo menor no período. 

Um passo adiante conduz, agora, à identificação do número de empresas e postos de 

trabalho segundo os vários SPR. O quadro a seguir mostra quais são os SPR que concentram 

maior número de estabelecimento e trabalhadores entre 1985 e 2005 – e os que apresentam o 

menor número. 

 

  1985 1990 1995 2000 2005 

Número de Estabelecimentos 

SPR 

( 1º ) Florianópolis Blumenau Florianópolis Florianópolis Florianópolis 

( 2º ) Blumenau Florianópolis Blumenau Blumenau Blumenau 

( 19º ) Ituporanga Ituporanga Ituporanga Ituporanga Ituporanga 

( 20º ) Tabuleiro Tabuleiro Tabuleiro Tabuleiro Tabuleiro 

Número de Trabalhadores 

SPR 

( 1º ) Florianópolis Florianópolis Florianópolis Florianópolis Florianópolis 

( 2º ) Blumenau Joinville Blumenau Blumenau Joinville 

( 19º ) Ituporanga Ituporanga Ituporanga Ituporanga Ituporanga 

( 20º ) Tabuleiro Tabuleiro Tabuleiro Tabuleiro Tabuleiro 

Quadro 1 SPR com maiores e menores quantidades de estabelecimentos e 

trabalhadores 
Fonte: RAIS/MTE (2008). 

 

O quadro 1 acima é bastante elucidativo. De um lado, Florianópolis e Blumenau 

abrigam o maior número de estabelecimentos no período, aparecendo ainda o SPR de 

Joinville quando se trata do número de trabalhadores.  

De outro lado, entre as 20 microrregiões catarinenses se destacam Tabuleiro e 

Ituporanga que, ao longo de todo o período analisado, como aquelas que tem o menor número 

tanto de estabelecimentos quanto de trabalhadores. 

Como o reduzido número de estabelecimentos e trabalhadores de Tabuleiro e 

Ituporanga repercute nas suas respectivas capacidades de gerar riquezas? A tabela 4 a seguir 

apresenta a distribuição relativa do PIB pelas regiões catarinenses entre 2001 e 2004 
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Tabela 4 Participação das microrregiões no PIB de Santa Catarina 

Nº Microrregião 
Participação no PIB (%) 

2001 2002 2003 2004 

1 São Miguel do Oeste 2,5 2,4 2,6 2,4 

2 Chapecó 6,8 7,0 7,5 7,1 

3 Xanxerê 2,7 2,8 2,6 2,4 

4 Joaçaba 8,0 7,9 8,1 7,5 

5 Concórdia 4,3 4,5 4,5 4,2 

6 Canoinhas 3,1 3,3 3,4 3,4 

7 São Bento do Sul 2,4 2,6 2,5 2,6 

8 Joinville 18,4 17,9 18,1 20,0 

9 Curitibanos 1,8 1,9 1,9 1,7 

10 Campos de Lages 4,2 4,1 4,1 3,8 

11 Rio do Sul 2,8 2,9 2,9 3,1 

12 Blumenau 13,4 12,5 11,8 12,2 

13 Itajaí 5,3 5,8 5,7 5,8 

14 Ituporanga 0,6 0,7 0,7 0,6 

15 Tijucas 1,0 1,0 1,0 1,1 

16 Florianópolis 10,8 10,9 10,4 10,4 

17 Tabuleiro 0,3 0,3 0,3 0,3 

18 Tubarão 4,4 4,3 4,0 4,1 

19 Criciúma 5,6 5,5 5,4 5,5 

20 Araranguá 1,7 1,8 2,2 1,9 

PIB total no Estado (1.000 R$) 46.534.519 51.828.169 62.213.541 70.207.924 

Fonte: IPEADATA (2005). 

   

Advirta-se inicialmente para o fato de que não há dados consolidados e confiáveis 

sobre o PIB catarinense, segundo as suas 20 microrregiões, antes de 2001 e depois de 2005. 

Isso torna arriscada a tarefa de relacionar essa variável com os dados relativos à população, 

densidade demográfica, número de trabalhadores etc. 

No entanto, tomando-se o PIB regional como parâmetro, talvez se possa examinar a 

situação relativa dos SPR aqui analisados. Iniciando pelas melhores colocações na tabela 4, 

percebe-se, em primeiro lugar, o SPR de Joinville. A situação de Joinville é tal que tem 

ampliado a sua participação no período em questão, concentrando um quinto do potencial de 

geração de riquezas no Estado de Santa Catarina. O SPR de Blumenau aparece em seguida, 

mas distante de Joinville e com queda no seu potencial de geração de riquezas no período. Na 

terceira posição se encontra o SPR de Florianópolis, em situação estável. Às três regiões 

correspondiam, no ano de 2001, exatos 42,6% do PIB catarinense. No ano de 2004, 

correspondia a elas a mesma fatia. 

Já as duas microrregiões aqui investigadas estão no extremo oposto. Tabuleiro e 

Ituporanga, respectivamente, estiveram nos anos considerados, na última e penúltima posição 
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em termos de geração de riquezas. Enquanto o SPR de Tabuleiro, estavelmente, gerava 0,3% 

do PIB catarinense, o SPR de Ituporanga gerou entre 0,6% e 0,7% do PIB estadual. Em 

síntese: nos dois SPR juntos, se gerava, entre 2001 e 2004, menos de 1% das riquezas 

produzidas em Santa Catarina. 

A partir desses dados, passa-se agora a uma caracterização espacial-temporal das 

regiões pesquisadas para, em seguida, analisar os dados referentes as suas dinâmicas 

socioeconômicas inter-regiões. 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SPR DE ITUPORANGA E TABULEIRO 

 

 

Primeiramente, os colonizadores europeus, formaram sedes em diversas regiões do 

Estado em busca de melhores áreas, ou seja, terras mais férteis ao plantio. Estes pequenos 

povoados serviam de base para os demais imigrantes e migrantes que também tinham o 

intuito de manter-se nestes lugares (CABRAL, 1970). As migrações foram, então, tornando-se 

uma prática. 

 

Após as imigrações açorianas (1747-1756), ocorreu a primeira das sucessivas 

imigrações alemãs em Santa Catarina [...] no município de São José (1829). 

Contudo, as suas terras, além de pouco férteis e muito acidentadas, foram-se 
tornando poucas para famílias de numerosa descendência. A solução foi tomar o 

caminho das migrações [...] (KOCH, 1999, p. 7). 

 

A partir deste momento, os núcleos coloniais que iam se formado tiveram grande 

participação na história da formação do Vale do Itajaí. Estes núcleos eram os primeiros locais 

de aglomeração num território desconhecido que servia de ponto estratégico para os colonos 

que efetuavam reconhecimento de terrenos próximos. A região que hoje comporta Ituporanga 

era anteriormente conhecida como Salto Grande, no início, um importante núcleo colonial. Ao 

falarmos de Alto Vale, “sempre se há de subtender e ressaltar Salto Grande. Pois que, muito 

em breve, tornar-se-ia a sede natural e, mais adiante, a sede oficial dos demais núcleos 

coloniais [...].” (KOCH, 1999, p. 10). 

A economia local foi então iniciando seu desenvolvimento a partir do cultivo de 

culturas adequadas à região, como o fumo, a cebola, assim como a própria madeira que 

precisava ser derrubada para criação de lavouras. Já em 1949 forma-se uma indústria 

madeireira em algumas localidades nos arredores da hoje Ituporanga (KOCH, 1999). 
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São José, a primeira colônia alemã, pela sua extensão territorial, e pelos núcleos 

coloniais que encerrou em sua área, daria origem a numerosos municípios: Palhoça, 1894; 

Angelina, 1961; e Rancho Queimado, em 1962. Estes, por sua vez formam a história dos 

municípios vizinhos. 

O município de Bom Retiro foi criado com o desmembramento de territórios até 

então pertencentes aos municípios de Palhoça e de Lages. Do município de Bom Retiro 

desmembrou-se parte do seu território para constituir o município de Ituporanga, em 1948. A 

partir de Ituporanga formou-se, em 1961, o município de Alfredo Wagner; em 1962, os 

municípios de Petrolândia e Imbuia; e em 1964, o de Atalanta (CABRAL, 1970). 

 

Os primeiros, juntamente com Lages, dariam território para a formação de Bom 

Retiro, donde outros Municípios tirariam origem (Ituporanga e Alfredo Wagner), 

[...] bem como o de Petrolândia, Imbuia e Atalanta, saídos de Ituporanga; e da sua 

própria área daria Santo Amaro da Imperatriz, Garopaba, Paulo Lopes e São 
Bonifácio. De Santo Amaro sairiam Anitápolis e Águas Mornas [...] (CABRAL, 

1970, p. 119-120). 

 

Percebe-se que os municípios hoje existentes tiveram desmembramentos para a 

formação de outros: Agrolândia, Vidal Ramos, Anitápolis e Águas Mornas, entre outros. E 

destes, por sua vez, surgiram outros... 

 

Em 1930, Rio do Sul tornou-se município e Trombudo Central, distrito. Em 1952, 

foi formado o Município de Trombudo Central e criado o Distrito de Trombudo 

Alto. No dia do colono, 25 de julho de 1962, Trombudo Alto foi emancipado com o 

nome de Município de Agrolândia (KRESS, 1991, p. 61). 
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Ilustração 2 SPR de Ituporanga e Tabuleiro 
Fonte: IBGE (2005). 

 

Portanto, quase todos os municípios que formam hoje as microrregiões de 

Ituporanga e Tabuleiro surgiram, cresceram e acabaram desenvolvendo-se praticamente 

juntos, com linhas de colonização bastante parecidas e com períodos próximos de criação. 

Podem, de certo modo, ser vistos como um agregado único de colonização, formação 

populacional e organização econômica. 

 

 

3.2.1 O SPR de Ituporanga  

 

 

O SPR de Ituporanga está localizado no Alto Vale do Itajaí, corresponde a uma área 

total de 1.532,80 km
2
, que representam 1,6% do território catarinense. O mesmo é constituído 

pelos municípios de Ituporanga, Agrolândia, Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, 

Petrolândia e Vidal Ramos.  

Sua população é de 51.223 habitantes, correspondendo a 0,96% da população total do 

Estado (IBGE, 2000) A contribuição do SPR de Ituporanga para o ano de 2004 no PIB 

estadual foi de 0,7% (IPEADATA, 2005). 

 O município de ITUPORANGA localiza-se a 163 km da capital, Florianópolis. Possui 

uma área de 336 km² e uma população de 19.492 habitantes (IBGE, 2000). A construção de 

uma estrada entre Alfredo Wagner (que na época ainda se chamava Barracão) e Barra do Rio 
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do Oeste trouxe os primeiros colonizadores para a região onde hoje está Ituporanga. 

Descendentes de alemães, italianos e portugueses, os colonos chegaram a partir de 1912. Até 

1924, a localidade chamava-se Generosópolis, mas uma cascata no Rio Itajaí mudou a 

denominação para Salto Grande. O nome definitivo veio porque já existia uma cidade 

denominada Salto Grande – o significado, porém, é o mesmo: Ituporanga é “salto grande” em 

tupi-guarani (SANTA CATARINA, 2006). 

O Município foi criado efetivamente em 1948, com a denominação atual de 

Ituporanga e formado pelos territórios de Salto Grande e Perimbó. Após a construção da 

estrada, a principal atividade econômica foi a extração de madeira, em 1949, Ituporanga já 

estava com 38 serrarias. Nos anos cinqüenta, multiplicavam-se pela região as estufas de fumo. 

Todavia, desde as décadas de 80 e 90, o mais compensador da economia está no cultivo da 

cebola (KOCH, 1999). 

Em 1985 dá-se início à produção de cebola em larga escala, com o cultivo de 10.000 

hectares. Quatro anos depois o número de hectares cultivados tinha subido para 30.000. Essa 

evolução rápida afetou de certa forma o preço do produto, o que ocasionou uma supersafra 

(PEREIRA, 2004). Contudo, Ituporanga é hoje responsável por 12% do abastecimento 

nacional de cebola e exporta anualmente 2 mil toneladas do produto para a Europa (SANTA 

CATARINA, 2006).  

 

 
Ilustração 3 Seminário São Francisco em Ituporanga 
Fonte: AMAVI (2009). 

 

AGROLÂNDIA tem uma área de 198 km², tendo como acesso principal a BR 470, 

seguida da SC 426. Sua população é de 7.810 habitantes (IBGE, 2000). Quanto à colonização, 
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o município de Agrolândia recebeu, em 1911, migrantes vindos do município de Lages e, por 

volta de 1916, chegaram os primeiros descendentes de alemães seguidos por italianos 

oriundos do núcleo de colonização italiana de Rodeio e Rio dos Cedros (SANTA 

CATARINA, 2006).  

Ainda em 1916, a localidade era conhecida como Trombudo Alto. Em 1958 tomou-se 

distrito de Trombudo Central e, em 1962, passou à categoria de município, com o nome de 

Agrolândia, emancipando-se politicamente em 25 de julho daquele ano (ALTO VALE DO 

ITAJAÍ, 2004). Sua economia é baseada, principalmente, na agropecuária (SANTA 

CATARINA, 2006).  

 

 
Ilustração 4 Sede da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Agrolândia 
Fonte: AMAVI (2009). 

 

ATALANTA localiza-se a 21 km de Ituporanga, com uma área de 94,5 km², 

registrando uma população de 3.429 habitantes, sendo que 67% da população é residente na 

zona rural (IBGE, 2000). Sua economia é baseada na produção agrícola, principalmente no 

cultivo de milho, fumo, feijão, cebola. Foi colonizada por alemães e italianos e, em 1964, 

desmembrou-se de Ituporanga para tornar-se Atalanta (SANTA CATARINA, 2006). 
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Ilustração 5 Igreja Santa Terezinha em Atalanta – construída em 1946 
Fonte: AMAVI (2009). 

 

O município de CHAPADÃO DO LAGEADO emancipou-se recentemente: apenas 

em 1995 foi desmembrado de Ituporanga. Possui uma área de 124,5 km² e uma população de 

2.561 habitantes, sendo que apenas 289 habitantes residem na área urbana (IBGE, 2000). Sua 

principal atividade econômica é a agricultura e predomina a colonização alemã (SANTA 

CATARINA, 2006).  

 

 
Ilustração 6 Culinária típica de Chapadão do Lageado 
Fonte: AMAVI (2009). 
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IMBUIA possui uma área de 121,9 km² e uma população de 5.246 habitantes, sendo 

que, deste total, 63% estão em área rural (IBGE, 2000). Os primeiros colonizadores eram 

imigrantes alemães e chegaram a Imbuia em 1930. Na época, o local – uma imensa floresta de 

imbuias – se chamava Chapadão do Rio dos Bugres e atraiu os colonizadores pela abundância 

de madeira. Durante 50 anos, o município viveu da extração da imbuia. A madeira nativa está 

sendo substituída por imbuia de reflorestamento. O município vive hoje do cultivo de cebola, 

couve-flor, pepino, pimentão, cenoura, repolho, beterraba, fumo e milho (SANTA 

CATARINA, 2006). 

 

 
Ilustração 7 Prefeitura Municipal de Imbuia 
Fonte: AMAVI (2009). 

 

PETROLÂNDIA localiza-se a 180 km de Florianópolis, sua área é de 306,2 km² e sua 

população é de 6.406 habitantes, sendo que mais de 70% da população é rural (IBGE, 2000). 

Os primeiros imigrantes chegaram a Petrolândia em 1930, eram alemães e italianos. O 

petróleo que existe em Petrolândia não é explorado em benefício do município, que vive 

basicamente da agricultura. Além das culturas tradicionais, como cebola, fumo, feijão, milho 

e mandioca, o clima favorece ainda a fruticultura e as lavouras de erva-mate. A melancia e o 

pêssego são destaques (SANTA CATARINA, 2006). 
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Ilustração 8 Casa dos Pioneiros em Petrolândia – construída em 1951 
Fonte: AMAVI (2009). 

 

VIDAL RAMOS tem uma área de 339,1 km² e uma população de 6.279 habitantes, 

sendo que apenas 24% da população residem em área urbana (IBGE, 2000). Os primeiros 

colonizadores alemães e italianos chegaram à cidade em 1920. Sua economia é baseada na 

agricultura, com ênfase no fumo, milho, feijão, batata e cebola. Caracteriza-se pela arquitetura 

das casas em estilo enxaimel, por suas inúmeras belezas naturais e pela culinária. O município 

é sede anualmente da Doce Festa, a qual busca reunir variados aspectos culturais da região 

(SANTA CATARINA, 2006).  

Recentemente, o município recebeu uma unidade da empresa Votorantin Cimentos, a 

qual deve aportar investimentos de R$ 360 milhões, com conclusão prevista para 2010. A 

nova fábrica integrada terá capacidade de produzir 1,5 milhões de toneladas/ano e irá gerar 

600 empregos diretos e indiretos, além de 1,2 mil postos de trabalho na fase de obras (VIDAL 

RAMOS, 2008). 
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Ilustração 9 Casa da família Stoltenberg em Vidal Ramos – construída em 1920 
Fonte: AMAVI (2009). 

 

No quadro 2, abaixo, estão relacionados os municípios do SPR de Ituporanga e as 

respectivas Secretarias de Desenvolvimento Regional e Associações de Municípios as quais 

se vinculam. 

 

SPR Ituporanga SDR AM 

Ituporanga Ituporanga AMAVI 

Agrolândia Rio do Sul AMAVI 

Atalanta Ituporanga AMAVI 

Chapadão do Lageado Ituporanga AMAVI 

Imbuia Ituporanga AMAVI 

Petrolândia Ituporanga AMAVI 

Vidal Ramos Ituporanga AMAVI 

Quadro 2 Secretarias de Desenvolvimento Regional e Associações de 

Municípios as quais se vinculam os municípios do SPR de Ituporanga 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quadro 3, a seguir, apresenta as principais entidades da sociedade civil presentes nos 

municípios do SPR de Ituporanga. 
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SPR Ituporanga Entidades 

Ituporanga 

UNIDAVI (campi), Sindicato dos Servidores Públicos de 

Ituporanga, Sindicato Rural de Ituporanga, Sindicato das Empresas 

de Serviços Contábeis, Associação dos Criadores de Abelhas de 

Ituporanga, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de 

Ituporanga e seis associações de moradores. O município também 

faz parte da Federação dos Comerciários de Santa Catarina. 

Agrolândia 

Associação de Piscicultores, Associação de Produtores de Leite, 

Associação de Suinocultores e Associação Empresarial.  

Sindicato das Indústrias da Fiação, Tecelagem, Confecção e do 

Vestuário do Alto Vale, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

FECESC e quatro associações de moradores. 

Atalanta 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Atalanta, Sindicato das 

Indústrias da Fiação, Tecelagem, Confecção e do Vestuário do 

Alto Vale e uma associação de moradores. 

Chapadão do Lageado 
Sindicato das Indústrias da Fiação, Tecelagem, Confecção e do 

Vestuário do Alto Vale e três associações de moradores. 

Imbuia 

Sindicato Rural de Imbuia, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Imbuia, Sindicato das Empresas Fumageiras de Imbuia, Sindicato 

das Indústrias da Fiação, Tecelagem, Confecção e do Vestuário do 

Alto Vale, FECESC e duas associações de moradores. 

Petrolândia 
Sindicato das Indústrias da Fiação, Tecelagem, Confecção e do 

Vestuário do Alto Vale, FECESC e uma associação de moradores. 

Vidal Ramos 
Sindicato das Indústrias da Fiação, Tecelagem, Confecção e do 

Vestuário do Alto Vale e uma associação de moradores. 

Quadro 3 Principais entidades da sociedade civil presentes nos municípios do SPR de 

Ituporanga 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

3.2.2 O SPR de Tabuleiro 

 

 

O SPR de Tabuleiro corresponde a uma área total de 2.980,9 Km², que representa 

3,1% do território catarinense. Sua população é de 23.336 habitantes, correspondendo a 0,4% 

da população total do Estado (IBGE, 2000). A contribuição do SPR de Ituporanga, para o ano 

de 2004, no PIB estadual, foi de 0,3% (IPEADATA, 2009). Os municípios que integram o 

SPR de Tabuleiro são os seguintes: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Anitápolis, Racho 

Queimado e São Bonifácio. 

ÁGUAS MORNAS possui 360,7 km² e uma população de 5.390 habitantes. 

Pertencente à microrregião da Grande Florianópolis, distancia-se por aproximadamente 29 

Km da capital do Estado (IBGE, 2000). Colonizada por imigrantes alemães, Águas Mornas 

tem infra-estrutura turística e é considerada um dos mais importantes complexos 
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hidrominerais do Estado. A partir de 1847, os imigrantes fundaram diversas colônias nesta 

região, entre elas, a de Caldas do Norte, que mais tarde, devido à existência de duas fontes de 

águas quentes (termais que brotam da terra a uma temperatura de 39ºC), levou o nome da 

localidade a Águas Mornas, emancipando-se em 1961. Vive basicamente da agricultura de 

produtos de hortifrutigranjeiros e da exploração das águas termais, que demonstrou ter 

potencial para o desenvolvimento turístico (SANTA CATARINA, 2006). 

 

 
Ilustração 10 Queda d'água Wasserplatz em Águas Mornas 
Fonte: ÁGUAS MORNAS (2009). 

 

Em 1853 foi fundada a Colônia Militar Santa Tereza, hoje ALFREDO WAGNER, 

região que apenas há poucos anos recebera seus primeiros habitantes. Alfredo Henrique 

Wagner dedicou-se fielmente à emancipação do município (1961). A nova localidade levou, 

por isso, seu nome. Sua colonização foi principalmente portuguesa, e sua base econômica 

atualmente é a agricultura. (SANTA CATARINA, 2006). O município possui uma área de 

732,3 Km² e uma população de 8.857 habitantes (IBGE, 2000). 
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Ilustração 11 Cachoeira Figueira em Alfredo Wagner 
Fonte: ALFREDO WAGNER (2009). 

 

ANITÁPOLIS possui uma população de 3.234 habitantes, tem uma área de 542,38 

km² e fica a 108 km da capital (IBGE, 2000). Anitápolis tornou-se conhecida como o “Paraíso 

de Rios e Cascatas” pela exuberância dos recursos hídricos e naturais que cercam o 

município. Possui uma grande miscigenação de culturas (portugueses, açorianos, alemães, 

italianos e russos) e a economia continua assentada na agricultura, atividade original 

desenvolvida pelos colonizadores alemães, responsável pela subsistência de 80% da 

população (SANTA CATARINA, 2006). 

 

 
Ilustração 12 Cachoeira Rio da Prata em Anitápolis 
Fonte: ANITÁPOLIS (2009). 
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Em 1787, com a finalidade de facilitar o transporte de tropas de gado e produtos entre 

o planalto serrano e o litoral, foi aberta a “Picada dos Alfares”, que acabou dando origem ao 

município de RANCHO QUEIMADO. A colonização do município foi tipicamente alemã. 

Atualmente, as principais atividades econômicas são o turismo e a agricultura, sendo esta 

última responsável por 80% da economia local, com destaque para a produção de cebola, 

feijão, tomate, milho e morango; Rancho Queimado é considerado a capital catarinense do 

morango (SANTA CATARINA, 2006). O município possui 2.637 habitantes em uma área de 

286,43 Km² (IBGE, 2000). 

 

 
Ilustração 13 Danças folclóricas em Rancho Queimado 
Fonte: RANCHO QUEIMADO (2009). 

 

SÃO BONIFÁCIO está situado no sul catarinense, na Serra do Tabuleiro, a cerca de 

70 km de Florianópolis. Sua área territorial é de 461,3 Km² e a população é de 3.218 

habitantes, sendo que apenas 21% da população total reside em área urbana (IBGE, 2000). 

São Bonifácio é famoso pela beleza de suas paisagens, que atraem diversos turistas, que 

fortalecem a economia da localidade. No entanto, sua principal atividade é a pecuária, que 

responde por grande participação regional. Seus primeiros colonizadores, basicamente, de 

origem alemã, chegaram à região após 1864 e batizaram a cidade devido a um Santo 

Padroeiro existente nas origens destes imigrantes (SANTA CATARINA, 2006). 
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Ilustração 14 Vista parcial do município de São Bonifácio 
Fonte: SÃO BONIFÁCIO (2009). 

 

No quadro 4, abaixo, estão relacionados os municípios do SPR de Tabuleiro e as 

respectivas Secretarias de Desenvolvimento Regional e Associações de Municípios as quais 

se vinculam. 

 

SPR Tabuleiro SDR AM 

Águas Mornas Florianópolis GRANFPOLIS 

Alfredo Wagner Ituporanga GRANFPOLIS 

Anitápolis Florianópolis GRANFPOLIS 

Rancho Queimado Florianópolis GRANFPOLIS 

São Bonifácio Florianópolis GRANFPOLIS 

Quadro 4 Secretarias de Desenvolvimento Regional e Associações de 

Municípios às quais se vinculam os municípios do SPR de Tabuleiro 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quadro 5, a seguir, apresenta as principais entidades da sociedade civil presentes nos 

municípios do SPR de Tabuleiro. 
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SPR Tabuleiro Entidades 

Águas Mornas 

Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas da Região de 

Florianópolis, Sindicato das Empresas de Informática da Grande 

Florianópolis, Sindicato dos Bancários de Florianópolis e Região, 

Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis 

e uma associação de moradores. 

Alfredo Wagner 

Sindicato dos Bancários de Florianópolis e Região, Sindicato dos 

Produtores Rurais de Alfredo Wagner, Sindicato das Empresas de 

Informática da Grande Florianópolis e duas associações de 

moradores. 

Anitápolis 

Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria da Grande 

Florianópolis, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anitápolis, 

Sindicato dos Bancários de Florianópolis e Região, Sindicato da 

Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis, Sindicato 

dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis e 

Similares da Grande Florianópolis, Sindicato das Empresas de 

Transporte de Cargas da Região de Florianópolis e cinco 

associações de moradores. 

Rancho Queimado 

Associação Comunitária Distrito de Taquaras, Associação de 

Apicultores, Associação de Agroturismo, Associação dos Produtores 

de Morango, Liga de Amadores de Rádio e Emissão, Rede de 

Compromisso com a Vida, Preservação e Proteção do Meio 

Ambiente.  

São Bonifácio Associação acolhida na Colônia, Associação de Agricultores de São 

Bonifácio, Sindicato Rural de São Bonifácio, Sindicato dos 

Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis e Similares da 

Grande Florianópolis, FAESC. 

Quadro 5 Principais entidades da sociedade civil presentes nos municípios do SPR de 

Tabuleiro 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

*** 

Uma vez contextualizados as regiões de Ituporanga e Tabuleiro, respectivamente, com 

breves referências às suas transformações históricas e aos seus traços atuais mais relevantes, 

passa-se aos dados que devem revelar a dinâmica socioeconômica recente de cada um desses 

SPR. 
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4 DESENVOLVIMENTO DESIGUAL E SPR PERIFÉRICOS: OS CASOS DE 

ITUPORANGA E TABULEIRO 

 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar e analisar os dados quantitativos, 

que são a base da evolução dos SPR de Ituporanga e Tabuleiro. Através desta análise é 

possível verificar a trajetória socioeconômica dos dois SPR pesquisados. Inicialmente, 

examinar-se-á a dinâmica recente do SPR de Ituporanga; em seguida, a do SPR de Tabuleiro; 

os parágrafos finais são dedicados, então, à análise, propriamente. 

 

 

4.1 A DINÂMICA RECENTE DO SPR DE ITUPORANGA 

 

 

Um passo inicial para analisar a dinâmica recente do SPR de Ituporanga consiste em 

identificar suas características principais como área, população total, população rural e 

população urbana dos municípios. A Tabela 6 abaixo apresenta os dados relativos à área de 

cada município do SPR. 

 

Tabela 5 Área dos municípios do SPR de Ituporanga, 2000 

Municípios Área (km²) Participação (%) 

SPR Ituporanga 1.530,2 100,0 

Agrolândia 207,1 13,5 

Atalanta 94,5 6,2 

Chapadão do Lageado 124,5 8,1 

Imbuia 121,9 8,0 

Ituporanga 337,0 22,0 

Petrolândia 306,2 20,0 

Vidal Ramos 339,1 22,2 

Fonte: IBGE (2000). 

 

Na tabela 5, acima, pode-se observar que Vidal Ramos é o maior dos sete 

municípios da região, seguido de Ituporanga. Os dois juntos perfazem mais de 44% da área da 

região. Atalanta é o menor, tendo pouco mais de 6% do total da área da região. 

A tabela a seguir apresenta os dados referentes à população dos municípios do SPR 

de Ituporanga para o ano de 2000. 
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Tabela 6 População dos municípios do SPR de Ituporanga, 2000 

Municípios População Participação (%) 

SPR Ituporanga 51.223 100,0 

Agrolândia 7.810 15,2 

Atalanta 3.429 6,7 

Chapadão do Lageado 2.561 5,0 

Imbuia 5.246 10,2 

Ituporanga 19.492 38,1 

Petrolândia 6.406 12,5 

Vidal Ramos 6.279 12,3 

Fonte: IBGE (2000). 

 

A tabela acima permite observar que o município de Ituporanga concentra a maior 

população da região, 38% do total. Chapadão do Lageado é o município que apresenta o 

menor contingente populacional: 5% do total regional. 

Os dois quadros a seguir permitem identificar a população rural e a população 

urbana de cada município do SPR de Ituporanga para os anos de 1970 a 2000. 

 

Municípios Residentes 
Período 

1970 1980 1991 2000 

Total SPR 

Total - - 51.303 51.223 

Rural - - 32.537 28.240 

% - - 63,4 55,1 

Agrolândia 

Total 5.766 6.139 7.181 7.810 

Rural 4.793 4.873 3.531 3.176 

% 83,1 79,4 49,2 40,7 

Atalanta 

Total 3.474 3.487 3.702 3.429 

Rural 2.920 2.871 2.722 2.296 

% 84,1 82,3 73,5 67,0 

Chapadão do Lageado 

Total - - - 2.561 

Rural - - - 2.272 

% - - - 88,7 

Imbuia 

Total 2.709 3.574 4.614 5.246 

Rural 2.170 2.655 3.093 3.291 

% 80,1 74,3 67,1 62,7 

Ituporanga 

Total 15.134 17.143 21.152 19.492 

Rural 11.830 11.833 11.348 7.828 

% 78,2 69,1 53,6 40,2 

Petrolândia  

Total 6.944 6.907 7.067 6.406 

Rural 6.186 5.983 5.673 4.595 

% 89,1 86,6 80,3 71,7 

Vidal Ramos 

Total 9.271 8.693 7.587 6.279 

Rural 8.674 7.708 6.170 4.782 

% 93,6 88,7 81,3 76,2 

Quadro 6 População Rural dos municípios do SPR de Ituporanga, 1970 - 2000 
 Fonte: IBGE (2000). 
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O quadro anterior mostra a população rural do SPR de Ituporanga. Inicialmente chama 

atenção que até 1980 todos os municípios da região tinham população predominantemente 

rural. Em 1991 apenas Agrolândia tinha população rural inferior à urbana. E em 2000 

Ituporanga passou, também, a ter mais população urbana que rural. Em termos regionais, a 

população rural nesse ano de 2000 ainda predominava, apesar de Ituporanga, seu maior 

município (38,1% da região) ter a maior população urbana do SPR. Chapadão do Lageado, o 

menor e mais novo município da região, detém a maior população rural relativa, chegando 

esta, em 2000, a 88,7% do total da população do município. 

Em termos gerais, a população da região nem decresceu nem cresceu. Mas, sua 

população encolheu. O quadro a seguir mostra a contrapartida, isto é, o aumento relativo da 

população urbana. 

 

Municípios Residentes 
Período 

1970 1980 1991 2000 

Total SPR 

Total - - 51.303 51.223 

Urbana - - 18.766 22.983 

% - - 36,58 44,9 

Agrolândia 

Total 5.766 6.139 7.181 7.810 

Urbana 973 1.266 3.650 4.634 

% 16,9 20,6 50,8 59,3 

Atalanta 

Total 3.474 3.487 3.702 3.429 

Urbana 554 616 980 1.133 

% 16,0 17,7 26,5 33,1 

Chapadão do Lageado 

Total - - - 2.561 

Urbana - - - 289 

% - - - 11,3 

Imbuia 

Total 2.709 3.574 4.614 5.246 

Urbana 539 919 1.521 1.955 

% 19,9 25,7 33,0 37,3 

Ituporanga 

Total 15.134 17.143 21.152 19.492 

Urbana 3.304 5.310 9.804 11.664 

% 21,8 31,0 46,4 59,9 

Petrolândia  

Total 6.944 6.907 7.067 6.406 

Urbana 758 924 1.394 1.811 

% 11,0 13,4 19,7 28,3 

Vidal Ramos 

Total 9.271 8.693 7.587 6.279 

Urbana 597 985 1.417 1.497 

% 6,4 11,3 18,7 23,8 

Quadro 7 População Urbana dos municípios do SPR de Ituporanga, 1970 - 2000 
 Fonte: IBGE (2000). 
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O anverso da redução relativa da população rural do SPR de Ituporanga é o aumento 

de sua população urbana. É perceptível, pois, que o SPR se urbaniza no período 

compreendido de 1970 até 2000. O município de Ituporanga é o que apresenta a mudança 

mais pronunciada – sua população urbana multiplica por 3,5 entre 1970 e 2000 em termos 

absolutos. Segue-lhe Agrolândia, cuja população urbana até cresceu mais no período (4,7 

vezes). Não obstante, em 2000, o município de Ituporanga era 2,5 vezes maior que o de 

Agrolândia. Já o município de Chapadão do Lageado é o que apresenta menor população 

urbana, com apenas 11, 3%, seguindo-lhe Vidal Ramos, com 23,8%. 

Outro passo em direção à compreensão da dinâmica recente do SPR de Ituporanga 

consiste em caracterizar o potencial produtivo dos municípios, incluindo a PEA, o contingente 

de trabalhadores empregados e o número de estabelecimentos. 

 

Tabela 7 População economicamente ativa em relação à população total nos 

municípios do SPR de Ituporanga em %, 1970 - 2000 

Municípios 
PEA / POPULAÇÃO TOTAL 

1970 1980 1991 2000 

Santa Catarina 30 37 44 50 

Agrolândia 42 37 51 56 

Atalanta 45 44 54 60 

Chapadão do Lageado - - - 73 

Imbuia 41 45 44 64 

Ituporanga 44 42 53 58 

Petrolândia 33 39 56 63 

Vidal Ramos 35 46 57 64 

Fonte: IPEADATA (2005). 
   

Na tabela 7 se pode observar que a PEA de Santa Catarina corresponde à 50% de sua 

população total no ano de 2000. Ou seja: metade da população estadual contribui para a sua 

força de trabalho. Todos os municípios que compõem o SPR de Ituporanga apresentam 

percentuais da PEA maior que a média do Estado de Santa Catarina. Chapadão do Lageado, 

com 73%, o município com proporção mais alta, e Agrolândia, com proporção mais baixa, 

ambos no ano 2000. Chama atenção que em 1970 todos os municípios apresentavam o 

quociente PEA/População Total mais baixo, variando de 33% (Petrolândia) a 45% (Atalanta). 

Disso se deduz que, apesar da contração no emprego, decorrente da vigência de políticas 

neoliberais, houve um processo de formalização do trabalho nos municípios do SPR no 

período considerado. 

A tabela a seguir mostra, agora, os ramos nos quais se distribui o emprego na região 

entre 1985 e 2006. 
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Tabela 8 Empregos por ramo de atividade no SPR de Ituporanga, 1985 - 2006 

Ramos da atividade 1985 1990 1995 2000 2006 

Extrativa mineral 23 0 0 0 14 

Indústria de produtos minerais não metálicos 140 176 166 140 192 

Indústria metalúrgica 13 20 58 109 280 

Indústria mecânica 42 81 128 113 402 

Indústria do material elétrico e de comunicações 0 0 0 0 0 

Indústria do material de transporte 15 27 37 30 2 

Indústria da madeira e do mobiliário 313 234 210 384 297 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 123 147 160 213 229 

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 6 7 0 0 35 

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 36 16 0 10 8 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 5 305 395 968 1666 

Indústria de calçados 0 0 9 3 1 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 138 144 86 75 227 

Serviços industriais de utilidade pública 21 26 22 19 26 

Construção civil 31 22 53 97 232 

Comércio varejista 443 447 590 1096 1477 

Comércio atacadista 85 97 47 189 306 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 173 81 103 95 87 

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 58 48 54 83 160 

Transportes e comunicações 61 39 34 48 84 

Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação 228 345 131 262 431 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 66 75 144 171 322 

Ensino 0 0 72 56 30 

Administração pública direta e autárquica 593 609 1.025 701 1297 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal 5 13 107 129 167 

Outros / ignorado 11 54 2 0 0 

Total 2629 3013 3.633 4991 7972 

Fonte: RAIS/MTE (2008).      

 

A tabela 8 mostra, portanto, o número de trabalhadores por ramo de atividade entre 

1985 e 2006. Se há duas décadas lideravam o emprego nos municípios do SPR de Ituporanga 

a Administração pública, o Comércio varejista e a Indústria da madeira e do mobiliário, agora 

são, respectivamente, a Indústria têxtil, o Comércio varejista e a Administração pública que 

mais empregam. De fato, a Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecido tem ascensão 

significativa: no ano de 1985 empregava 5 trabalhadores, em 2000 passa para 968 e em 2006 

emprega 1666 trabalhadores, constituindo, então, o ramo de atividade com maior número de 

empregados. Como se verifica, o comércio varejista permanece a segunda atividade que mais 

emprega, tendo crescimento em todo o período analisado, empregando, no ano de 2000, 1477 

trabalhadores. Também cabe destacar a Administração pública, responsável por 1297 

empregos de um total de 7.972 no ano de 2006. Atente-se para o fato de que nesses três ramos 

da atividade estão concentrados 55,7% dos empregos da região. 

Na tabela a seguir apresentam-se os dados referentes ao número de estabelecimentos 

ativos nos municípios do SPR de Ituporanga no período de 1985 a 2006. 
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Tabela 9 Estabelecimentos por ramo de atividade no SPR de Ituporanga, 1985 - 2006 

Ramos da atividade 1985 1990 1995 2000 2006 

Extrativa mineral 1 0 1 5 7 

Indústria de produtos minerais não metálicos 14 17 23 33 33 

Indústria metalúrgica 4 10 19 26 32 

Indústria mecânica 4 5 7 15 28 

Indústria do material elétrico e de comunicações 0 0 0 1 0 

Indústria do material de transporte 2 3 3 4 3 

Indústria da madeira e do mobiliário 43 43 52 68 59 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 4 4 7 15 21 

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 3 3 7 2 8 

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 3 1 2 11 5 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 3 11 64 79 112 

Indústria de calçados 0 0 3 3 2 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 11 12 23 34 65 

Serviços industriais de utilidade pública 6 6 13 6 9 

Construção civil 9 11 39 47 102 

Comércio varejista 127 157 737 851 1048 

Comércio atacadista 28 26 110 157 162 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 11 6 18 20 23 

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 28 28 66 68 98 

Transportes e comunicações 32 23 46 47 68 

Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação 60 69 255 504 643 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 4 6 28 31 46 

Ensino 0 0 30 11 41 

Administração pública direta e autárquica 7 7 9 11 15 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal 1 2 26 50 72 

Outros / ignorado 3 43 264 0 0 

Total 408 493 1.852 2099 2702 

Fonte: RAIS/MTE (2008). 

 

Observe-se, inicialmente, que o número total de estabelecimentos mais que 

sextuplicou no período, tendo o maior crescimento se dado entre 1990 e 1995. 

Neste ponto cabe perguntar se o SPR de Ituporanga abriga alguma atividade de alta 

tecnologia, compreendendo aí o conjunto de produções inclusas nas Divisões 29 a 33 da 

CNAE
1
. 

Dentre todos os estabelecimentos e empregos, aqueles relativos à indústria de alta 

tecnologia, no SPR de Ituporanga em 2008, há apenas um destaque: a Fabricação de máquinas 

e equipamentos (Divisão 29). Se em 1995 havia sete empresas, em 2000 passam a ter 15 – 

mesmo número em 2005. Se entre 1995 e 2000 cai o número de trabalhadores neste gênero, 

de 2000 a 2005 ele multiplica por 3,9. Não se pode deixar de observar que o quociente 

                                                
1DIVISÃO 29 - Fabricação de máquinas e equipamentos; DIVISÃO 30 - Fabricação de máquinas para escritório 
e equipamentos de informática; DIVISÃO 31 - Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; 

DIVISÃO 32 - Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações; e DIVISÃO 

33 - Fabricação de equipamentos de instrumentação para usos médico-hospitalares, instrumentos de precisão e 

ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios. 
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trabalhadores/unidade produtiva nesse gênero subiu de 7,5, em 2000, para 29,5 em 2005. O 

que parece explicar a ausência de atividades de alta tecnologia no SPR de Ituporanga é o 

baixo grau de industrialização e a concentração da produção em atividades primárias. 

Finalmente, o último passo neste subcapítulo diz respeito à caracterização 

socioeconômica, em destaque para o PIB, o PIB percapita e o IDH dos municípios do SPR de 

Ituporanga. 

A tabela a seguir apresenta os valores do PIB de cada município do SPR de 

Ituporanga para os anos de 2000 a 2004. 

 

Tabela 10 Produto Interno Bruto dos municípios do SPR de Ituporanga, 2001 - 2004 

Municípios  2001 2002 2003 2004 

Santa Catarina 46.534.518,95 51.828.169,45 62.213.541,17 70.207.923,75 

SPR de Ituporanga 293.888,63 341.998,02 440.059,49 450.193,37 

Agrolândia 52.286,54 55.804,47 80.059,56 92.706,66 

Atalanta 24.272,13 21.598,42 26.939,30 27.724,42 

Chapadão do Lageado 12.756,17 15.643,69 22.528,35 23.197,37 

Imbuia 28.679,17 33.734,08 40.232,31 40.168,13 

Ituporanga 112.768,06 138.285,55 170.632,09 172.741,04 

Petrolândia 32.194,09 37.507,49 48.506,25 41.983,66 

Vidal Ramos 30.932,47 39.424,32 51.161,63 51.672,09 

Fonte: IBGE (2004). 

 

Na tabela 10, acima, puderam ser observados os valores do PIB para todos os 

municípios que compreendem o SPR de Ituporanga. Em todos se verificou aumento do PIB 

no período de 2001 a 2004, com exceção de Petrolândia. O município que mais contribuiu 

para o PIB regional foi Ituporanga, e o que apresentou menor PIB foi Chapadão do Lageado. 

Ambos os municípios apresentam os melhores e os piores valores para o período analisado. 

A próxima tabela apresenta os valores do PIB per capita para os municípios do SPR 

de Ituporanga para os mesmos anos de 2001 a 2004. 
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Tabela 11 Produto Interno Bruto per capita dos municípios do SPR de 

Ituporanga, 2001 - 2004 

Municípios  2001 2002 2003 2004 

Santa Catarina 8.462,10 9.271,16 10.948,78 12.158,95 

SPR Ituporanga 5.741,58 6.684,22 8.604,66 8.806,77 

Agrolândia 6.601,84 6.983,41 9.930,48 11.398,83 

Atalanta 7.178,98 6.445,37 8.114,25 8.429,44 

Chapadão do Lageado 4.990,68 6.127,57 8.834,65 9.107,72 

Imbuia 5.482,54 6.459,99 7.717,69 7.720,19 

Ituporanga 5.743,80 7.011,39 8.611,69 8.678,27 

Petrolândia 5.118,30 6.034,02 7.898,75 6.920,00 

Vidal Ramos 5.009,31 6.453,48 8.467,66 8.648,05 

Fonte: IBGE (2004). 
 

Como pode ser observado na tabela 11, todos os municípios do SPR apresentam PIB 

per capita inferior à média do Estado de Santa Catarina durante o período de 2001 a 2004. 

Entre os municípios que compõem o SPR, o que apresenta PIB per capita mais próximo da 

média de Santa Catarina no ano de 2004 é Agrolândia, com R$11.398,83. Vidal Ramos é o 

município com valor mais baixo: R$ 6.920,00. 

A tabela a seguir apresenta os dados referentes ao IDH dos municípios da região de 

Ituporanga para os anos de 1991 e 2000. 

 

Tabela 12 IDH-M do SPR de Ituporanga, 1991 e 2000 

Municípios 
IDH-M 

IDH - 

Educação 

IDH - 

Longevidade 
IDH - Renda 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Microrregião de Ituporanga 0,713 0,787 0,747 0,865 0,764 0,817 0,626 0,680 

Agrolândia 0,711 0,775 0,761 0,853 0,762 0,805 0,61 0,668 

Atalanta 0,715 0,810 0,780 0,891 0,762 0,839 0,604 0,699 

Chapadão do Lageado 0,714 0,774 0,725 0,847 0,797 0,839 0,619 0,635 

Imbuia 0,702 0,777 0,721 0,846 0,735 0,787 0,651 0,697 

Ituporanga 0,757 0,825 0,771 0,897 0,797 0,865 0,703 0,714 

Petrolândia 0,706 0,783 0,754 0,864 0,762 0,805 0,601 0,679 

Vidal Ramos 0,683 0,766 0,718 0,854 0,735 0,776 0,595 0,668 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2009). 

 

 

Uma observação inicial a respeito da tabela anterior é que todos os índices 

melhoraram entre 1991 e 2000. Ou seja, aqui não houve nenhum retrocesso. Outro ponto 

relevante é que dos três componentes do IDH-M, o da educação é o que apresenta valores 

mais elevados. O componente da renda apresenta, em contraste, os valores mais baixos. 
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Dentre os sete municípios do SPR, Ituporanga e Atalanta tem os dois IDH-M mais altos. Na 

outra ponta, Vidal Ramos tem o IDH-M mais baixo. 

*** 

O município de Ituporanga é o maior da microrregião compreendendo 22% da área 

total. Ele também concentra a maior parte da população, 38% do total. Ituporanga é o 

município de maior densidade demográfica e sua população urbana apresenta um crescimento 

considerável. Isso, porém, não é constatado para o SPR como um todo, prevalecendo a 

população rural, que perfaz 55,13% do total. 

O SPR de Ituporanga aproxima-se de um desenvolvimento geral alto, apresentando 

um IDH-M de 0,787 em 2000. 

A indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecido tem ascensão significativa, e 

concentra o maior número de empregados, seguida do Comércio varejista e da Administração 

pública. Quanto aos postos de trabalho, o Comércio varejista, o setor de Serviços e a Indústria 

têxtil do vestuário se destacam. É perceptível que a fabricação de materiais considerados de 

alta tecnologia não tem números expressivos, apenas na fabricação de máquinas e 

equipamentos, mesmo assim, é pouco significativa. 

Sobre os valores do PIB para o SPR de Ituporanga, em todos os seus municípios é 

verificado aumento. O município que mais contribuiu foi Ituporanga. Contudo quando 

verificado o PIB per capita, nenhum dos municípios apresenta índice igual ou maior ao PIB 

do Estado. 

 

 

4.2 A DINÂMICA RECENTE DO SPR DE TABULEIRO 

 

 

Para analisar a dinâmica do SPR de Tabuleiro no período recente buscar-se-á 

identificar suas principais características, incluindo área, população total, população rural e 

população urbana dos municípios. A tabela a seguir apresenta os dados referentes à área de 

cada município do SPR. 
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Tabela 13 Área dos municípios do SPR de Tabuleiro, 2000 

Municípios Área (km²) Participação (%) 

SPR Tabuleiro 2383,1 100,0 

Águas Mornas 360,8 15,1 

Alfredo Wagner 732,3 30,7 

Anitápolis 542,4 22,8 

Rancho Queimado 286,4 12,0 

São Bonifácio 461,3 19,4 

Fonte: IBGE (2000). 
 

Na tabela acima pode-se constatar que Alfredo Wagner é o maior município da 

região, seguido de Anitápolis. Juntos, ambos perfazem mais de 53% da área da região. 

Rancho Queimado, com 12% da área, é o menor município da região. 

A tabela a seguir apresenta os dados relativos à população dos municípios do SPR de 

Tabuleiro para o ano de 2000. 

 

Tabela 14 População dos municípios do SPR de Tabuleiro, 2000 

Municípios População Participação (%) 

SPR Tabuleiro 23.336 100,0 

Águas Mornas 5.390 23,1 

Alfredo Wagner 8.857 37,9 

Anitápolis 3.234 13,9 

Rancho Queimado 2.637 11,3 

São Bonifácio 3.218 13,8 

Fonte: IBGE (2000).   

  

A tabela acima mostra que Alfredo Wagner possui o maior número de habitantes 

entre os municípios do SPR de Tabuleiro: 38%. Rancho Queimado é o município que possui o 

menor número de habitantes, representando apenas 11,3% do total da região. 

Os dois quadros a seguir permitem identificar a população rural e a população 

urbana de cada município do SPR de Tabuleiro para os anos de 1970 a 2000.  
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Municípios Residentes 
Período 

1970 1980 1991 2000 

Total SPR 

Total 24.828 24.764 23.702 23.336 

Rural 21.545 19.996 17.865 16.249 

% 86,8 81 75,4 69,6 

Águas Mornas 

Total 4.675 4.626 4.611 5.390 

Rural 4.580 3.880 3.569 3.675 

% 98,0 83,9 77,4 68,2 

Alfredo Wagner 

Total 9.756 9.492 9.795 8.857 

Rural 8.051 7.393 7.623 6.384 

% 82,5 77,9 77,8 72,1 

Anitápolis 

Total 4.623 4.598 3.564 3.234 

Rural 4.133 4.033 2.534 2.120 

% 89,4 87,7 71,1 65,6 

Rancho Queimado 

Total 2.371 2.514 2.359 2.637 

Rural 1.719 1.728 1.422 1.534 

% 72,5 68,7 60,3 58,2 

São Bonifácio 

Total 3.403 3.534 3.373 3.218 

Rural 3.062 2.962 2.717 2.536 

% 90,0 83,8 80,6 78,8 

Quadro 8 População Rural dos municípios do SPR de Tabuleiro, 1970 - 2000 
Fonte: IBGE (2000). 

 

O quadro acima apresenta a população rural do SPR de Tabuleiro. Chama atenção, 

primeiramente, que ao longo de todo o período observado, todos os cinco municípios da 

região tinham população predominantemente rural. O mais rural deles era, em 1970, Águas 

Mornas. No ano 2000, São Bonifácio era o que tinha proporcionalmente mais população 

vivendo no campo. É surpreendente que, neste mesmo ano de 2000, quase 70% da população 

total da região vivia no campo. 

Em termos gerais, a população regional decresceu entre 1970 e 2000. E sua população 

rural decresce ainda mais fortemente em todos os municípios. O quadro a seguir apresenta o 

outro lado da moeda, isto é, o aumento relativo da população urbana dos municípios do SPR. 
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Municípios Residentes 
Período 

1970 1980 1991 2000 

Total SPR 

Total 24.828 24.764 23.702 23.336 

Urbana 3.283 4.768 5.837 7.087 

% 13,2 19,3 24,6 30,4 

Águas Mornas 

Total 4.675 4.626 4.611 5.390 

Urbana 95 746 1.042 1.715 

% 2,0 16,1 22,6 31,8 

Alfredo Wagner 

Total 9.756 9.492 9.795 8.857 

Urbana 1.705 2.099 2.172 2.473 

% 17,5 22,1 22,2 27,9 

Anitápolis 

Total 4.623 4.598 3.564 3.234 

Urbana 490 565 1.030 1.114 

% 10,6 12,3 28,9 34,5 

Rancho Queimado 

Total 2.371 2.514 2.359 2.637 

Urbana 652 786 937 1.103 

% 27,5 31,3 39,7 41,8 

São Bonifácio 

Total 3.403 3.534 3.373 3.218 

Urbana 341 572 656 682 

% 10,0 16,2 19,5 21,2 

Quadro 9 População Urbana dos municípios do SPR de Tabuleiro, 1970 - 2000 
Fonte: IBGE (2000).  

 

Como se pode constatar, a população urbana total do SPR aumentou, embora 

lentamente. Nos anos de 1970 e 2000, Rancho Queimado é o município com maior número de 

habitantes na área urbana, 27,5% e 41,8% respectivamente. O município que em 1970 tinha a 

menor população urbana era Águas Mornas, com apenas 2% de sua população vivendo na 

área urbana. Em 2000, era São Bonifácio que apresenta o menor numero de habitantes na área 

urbana: 21,2%. A propósito de Águas Mornas, cabe notar que este município experimentou o 

maior crescimento de sua população urbana entre 1970 e 2000 – superior a 18 vezes! 

Qual é o segundo passo? Caracterizar o potencial produtivo dos municípios do SPR de 

Tabuleiro, incluindo a PEA, o contingente de trabalhadores empregados e o número de 

estabelecimentos ativos na região. 
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Tabela 15 População economicamente ativa em relação à população total nos 

municípios do SPR de Tabuleiro em %, 1970 - 2000 

Municípios 
PEA / POPULAÇÃO TOTAL 

1970 1980 1991 2000 

Santa Catarina 30 37 44 50 

Águas Mornas 27 39 37 52 

Alfredo Wagner 33 51 57 58 

Anitápolis 31 33 45 65 

Rancho Queimado 33 35 39 50 

São Bonifácio 30 33 44 50 

Fonte: IPEADATA (2005).     

 

Na Tabela 15 se pode observar a evolução da PEA dos municípios do SPR de 

Tabuleiro entre 1970 e 2000. No período entre 1970 e 1991 todos os municípios tinham PEA 

inferior a 50% da população total, com a exceção de Alfredo Wagner. No ano 2000, 

Anitápolis era o município que apresentava maior quociente PEA/População Total entre os 

integrantes do SPR de Tabuleiro. Percebe-se um processo de formalização acentuado do 

emprego no período de 1970 a 2000, com destaque para Anitápolis e Águas Mornas, 

respectivamente. Rancho Queimado e São Bonifácio participaram desse processo, todavia, 

permaneceram com o quociente PEA/População Total igual à média de Santa Catarina. 

A tabela a seguir mostra, agora, os ramos nos quais se distribui o emprego na região 

no período de 1985 a 2006. 

 

Tabela 16 Empregos por ramo de atividade no SPR de Tabuleiro, 1985 - 2006 

Ramos da atividade 1985 1990 1995 2000 2006 

Extrativa mineral 2 7 0 7 4 

Indústria de produtos minerais não metálicos 12 36 19 26 9 

Indústria metalúrgica 0 0 1 17 113 

Indústria mecânica 0 0 2 5 6 

Indústria do material elétrico e de comunicações 0 0 0 0 0 

Indústria do material de transporte 0 0 0 0 4 

Indústria da madeira e do mobiliário 196 171 180 198 186 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 0 0 0 0 0 

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 0 0 0 0 7 

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 0 0 0 0 8 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 3 0 1 16 19 

Indústria de calçados 0 0 0 0 0 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 23 22 35 70 128 

Serviços industriais de utilidade pública 2 8 16 15 10 

Construção civil 510 6 6 6 41 

Comércio varejista 76 51 93 233 415 

Comércio atacadista 0 5 18 122 216 

(continua) 
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(conclusão) 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 87 18 41 38 44 

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 12 16 2 43 60 

Transportes e comunicações 18 10 26 22 37 

Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação 133 124 137 161 239 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 12 0 41 30 75 

Ensino 0 0 4 4 6 

Administração pública direta e autárquica 279 423 437 429 710 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal 2 17 28 28 92 

Outros / ignorado 0 9 8 0 0 

Total 1367 923 1.095 1470 2429 

Fonte: RAIS/MTE (2008).      

 

A tabela 16 mostra o número de trabalhadores por ramo de atividade entre 1985 e 

2006. Se há duas décadas liderava o emprego nos municípios do SPR de Tabuleiro a 

Construção civil, a Administração pública e a Indústria de madeira e do mobiliário, agora são, 

respectivamente, a Administração pública, o Comércio varejista e os Serviços de alojamento e 

alimentação que mais empregam. Com efeito, a Administração pública é a atividade que 

oferece o maior número de empregos, 710 para o ano de 2006. Em seguida tem-se o comércio 

varejista, que cresce entre os anos de 1985 e 2006, empregando, neste último, 415 

trabalhadores. O que se constata é que o número de trabalhadores na indústria é pouco 

representativo: apenas a Indústria da madeira e do mobiliário se destaca no período entre 1985 

e 2006 – mesmo assim, este ramo perfazendo menos de 14% em 2000 e pouco mais de 7% em 

2006. 

A tabela a seguir apresenta os dados relativos ao número de estabelecimentos ativos 

nos municípios do SPR de Tabuleiro, no período de 1985 a 2006. 
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Tabela 17 Estabelecimentos por ramo de atividade no SPR de Tabuleiro, 1985 - 2006 

Ramos da atividade 1985 1990 1995 2000 2006 

Extrativa mineral 1 2 2 11 15 

Indústria de produtos minerais não metálicos 1 4 8 8 9 

Indústria metalúrgica 0 0 2 4 3 

Indústria mecânica 0 0 1 1 2 

Indústria do material elétrico e de comunicações 0 0 0 1 0 

Indústria do material de transporte 0 0 0 1 2 

Indústria da madeira e do mobiliário 38 34 48 55 61 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 0 0 0 3 3 

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 0 0 0 1 2 

Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 0 0 2 1 5 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 1 0 5 10 11 

Indústria de calçados 0 0 0 0 0 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 4 1 10 17 21 

Serviços industriais de utilidade pública 2 3 7 5 6 

Construção civil 2 2 14 17 20 

Comércio varejista 38 32 176 257 339 

Comércio atacadista 2 2 31 50 74 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 6 1 7 8 14 

Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 5 3 11 25 108 

Transportes e comunicações 8 2 17 25 43 

Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação 19 16 77 202 330 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 1 0 4 7 14 

Ensino 0 0 1 6 9 

Administração pública direta e autárquica 5 5 8 9 6 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal 1 7 21 28 57 

Outros / ignorado 0 5 88 0 0 

Total 134 119 540 752 1154 

Fonte: RAIS/MTE (2008). 

 

Na tabela 17 é possível identificar o numero de estabelecimentos por ramo de 

atividade econômica. O setor de Serviços e o Comércio varejista concentram o maior número 

de estabelecimentos. No ano de 2006, o Comércio varejista tinha 339 e o de Serviços 330. O 

Comércio e administração de imóveis, 108 postos de trabalho. 

Aqui se poderia levantar a questão sobre a existência de atividades de alta tecnologia 

no SPR de Tabuleiro. Dentre todos os estabelecimentos e empregos formalmente 

identificados na região, nada resta nas estatísticas oficiais para o ano de 2005. Nos anos de 

1995 e 2000 havia uma única empresa no ramo de Fabricação de máquinas e equipamentos. 

No ano de 2000 havia uma única empresa no ramo de Fabricação de máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos. Portanto, não há produção de bens de alta tecnologia no SPR de Tabuleiro, 

o que explicaria, em parte, o seu limitado desempenho socioeconômico em comparação com 

outras regiões catarinenses. 
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O terceiro e último passo neste subcapítulo se refere à caracterização socioeconômica, 

com ênfase para indicadores como PIB, PIB capita e o IDH dos municípios do SPR de 

Tabuleiro. 

A primeira tabela traz os valores do PIB de cada município do SPR de Tabuleiro para 

os anos de 2001 a 2004. 

 

Tabela 18 Produto Interno Bruto dos municípios do SPR de Tabuleiro, 2001 - 2004 

Municípios  2001 2002 2003 2004 

Santa Catarina 46.534.518,95 51.828.169,45 62.213.541,17 70.207.923,75 

SPR Tabuleiro 123.563,58 138.055,43 176.483,31 180.128,36 

Águas Mornas 23.727,14 26.011,99 39.234,35 38.262,30 

Alfredo Wagner 56.043,42 61.539,72 67.851,23 72.714,76 

Anitápolis 17.527,11 19.721,80 28.434,25 25.639,66 

Rancho Queimado 12.881,50 14.664,58 19.541,63 22.615,92 

São Bonifácio 13.384,41 16.117,34 21.421,85 20.895,72 

Fonte: IBGE (2004).     

 

Na tabela acima é possível observar que todos os municípios do SPR do Tabuleiro 

apresentam crescimento no PIB, entre 2001 a 2003. Entre 2003 e 2004 apenas Alfredo 

Wagner e Rancho Queimado crescem. São Bonifácio é o município que apresenta menor 

participação no total do SPR neste último ano. Já Alfredo Wagner se destaca, 

consideravelmente, em relação aos demais municípios, com o maior PIB da região ao longo 

do período, seguido de Águas Mornas: esses dois são responsáveis por mais de 60% do PIB 

regional. 

A tabela a seguir apresenta os valores do PIB per capita para os municípios do SPR de 

Tabuleiro para o mesmo período de 2001 a 2004. 

 

Tabela 19 Produto Interno Bruto per capita dos municípios do SPR de 

Tabuleiro, 2001 - 2004 

Municípios  2001 2002 2003 2004 

Santa Catarina 8.462,10 9.271,16 10.948,78 12.158,95 

SPR Tabuleiro 5.309,31 5.942,72 7.610,32 7.781,26 

Águas Mornas 4.292,95 4.633,41 6.880,81 6.608,34 

Alfredo Wagner 6.446,96 7.165,78 7.999,44 8.681,32 

Anitápolis 5.518,61 6.282,83 9.166,43 8.365,31 

Rancho Queimado 4.795,79 5.397,34 7.111,22 8.135,22 

São Bonifácio 4.194,43 5.079,53 6.787,66 6.658,93 

Fonte: IBGE (2004). 
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Como pode ser observado na tabela acima, todos os municípios do SPR apresentam 

PIB per capita inferior ao PIB médio estadual durante todo o período compreendido entre 

2001 e 2004. Observe-se que os municípios de Alfredo Wagner, o melhor PIB per capita da 

região, não passa de 71% do PIB médio estadual. O PIB per capita de Águas Mornas mal 

chega a 54% do PIB médio estadual. Enquanto o PIB per capita de Santa Catarina aumenta no 

período analisado, os municípios apresentam variações positivas e negativas, como é o caso 

de Anitápolis e São Bonifácio. 

A próxima tabela apresenta os dados referentes ao IDH-M dos municípios da região 

de Tabuleiro.  

 

Tabela 20 IDH-M do SPR de Tabuleiro, 1991 e 2000 

Municípios 
IDH-M 

IDH - 

Educação 

IDH - 

Longevidade 
IDH - Renda 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Microrregião de Tabuleiro 0,700 0,778 0,720 0,832 0,785 0,827 0,594 0,675 

Alfredo Wagner 0,680 0,778 0,685 0,813 0,740 0,820 0,614 0,700 

Anitápolis 0,701 0,773 0,701 0,820 0,799 0,826 0,603 0,673 

Águas Mornas 0,695 0,783 0,721 0,843 0,794 0,834 0,571 0,671 

Rancho Queimado 0,702 0,773 0,714 0,822 0,799 0,820 0,592 0,678 

São Bonifácio 0,721 0,785 0,781 0,864 0,794 0,837 0,589 0,654 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2009). 

 

Inicialmente, pode constatar-se que os valores dos componentes do IDH-M de todos 

os municípios do SPR de Tabuleiro experimentaram melhorias entre 1991 e 2000. Também se 

pode constatar que o componente da educação apresenta os maiores valores para todos os 

municípios, exceto para o caso de Alfredo Wagner, que se sai melhor no quesito longevidade. 

No outro extremo, os valores mais baixos estão no componente da renda – para todos os 

municípios. Em geral, São Bonifácio e Águas Mornas com os IDH-M mais altos, se saem 

melhor; Anitápolis e Rancho Queimado, na outra ponta, ficam com os IDH-M mais baixos. 

Alfredo Wagner possui o maior número de habitantes entre os municípios do SPR de 

Tabuleiro: 38%. E tem mais de 30% da área total da região. A população rural é predominante 

em todos os municípios que compreendem o SPR, ainda representando 69,6% no ano de 

2000. 

Como pode ser contatado na tabela 20, o SPR de Tabuleiro teve melhorias no IDH-

M, saindo de 0,700 em 1991 para atingir 0,778 no ano 2000. 

Na Tabela 15 viu-se que 50% da população do Estado de Santa Catarina, metade da 

população estadual, no ano de 2000, constitui a força de trabalho empregada. Todos os 
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municípios que compõem o SPR do Tabuleiro apresentam índice de PEA igual ou maior que 

o do Estado de Santa Catarina. Entre 1970 e 1981, alguns municípios que compõem o SPR de 

Tabuleiro apresentaram índice de PEA menor que o do Estado de Santa Catarina. No entanto, 

já se recuperavam e, em 2000, todos apresentavam o índice igual ou maior que o do Estado. 

Na análise do número de trabalhadores por ramo de atividades, a Administração 

pública é a que concentra o maior número de trabalhadores, seguida do Comércio varejista. O 

número de trabalhadores na indústria é pouco representativo. Apenas a Indústria da madeira e 

mobiliário tem números positivos. Em relação aos postos de trabalho, o setor de serviços e o 

comercio varejista concentram o maior número de postos de trabalho.  

*** 

O que se pode concluir, neste capítulo, é que ambos os SPR examinados tem 

trajetórias pouco dinâmicas do ponto de vista socioeconômico. Em alguma medida, isso pode 

ser explicado pela existência de populações rurais maiores que as urbanas. Em conseqüência, 

o predomínio de atividades primárias, sobretudo, agricultura. A ausência de atividades 

produtivas mais complexas, a indústria se limitando ao beneficiamento de madeira, reforça a 

condição periférica desses SPR. O que é mais relevante, porém, é que o seu atraso não pode 

ser superado apenas a partir de estratégias endógenas de desenvolvimento. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A questão central da pesquisa que deu origem a esta dissertação diz respeito à 

dinâmica socioeconômica recente dos SPR de Ituporanga e Tabuleiro. Juntos, eles 

compreendem um total de 12 municípios. Pesquisas anteriores realizadas no âmbito do NPDR 

apontaram estes como sendo os SPR menos dinâmicos do Estado de Santa Catarina. 

Inicialmente, foram examinadas as condicionantes suprarregionais do 

desenvolvimento regional. A globalização e a política econômica neoliberal, as principais 

entre elas, levaram à reestruturação do sistema produtivo. As regiões pesquisadas sofreram os 

efeitos desses “ajustes espaciais”. Em consequência, algumas regiões ganharam e outras 

perderam. Posto que houve ganhadores e perdedores, pode-se pressupor um desenvolvimento 

desigual para o Estado de Santa Catarina. 

Supondo que o Estado de Santa Catarina venha se desenvolvendo de forma desigual, 

foi adotada como referencial teórico a TDGD – Teoria dos Desenvolvimentos Geográficos 

Desiguais – que toma como base a produção das escalas espaciais e a produção de diferenças 

geográficas. Os SPR pesquisados têm proximidade geográfica e muitas semelhanças 

socioeconômicas. O desenvolvimento experimentado pelos dois SPR explica, em parte, o 

baixo dinamismo mencionado e dificuldades para se desenvolverem como outras regiões. 

Com relação ao primeiro objetivo, foram analisados dados quantitativos dos dois SPR, 

que conduziram ao seguinte: tanto o SPR de Ituporanga quanto o de Tabuleiro tem maior 

população rural, apresenta bons índices de PEA, IDH e PIB crescentes no decorrer do período 

analisado. O PIB per capita, contudo, é menor que a média estadual. 

Com relação ao segundo objetivo, foi verificado que as atividades mais importantes no 

SPR de Ituporanga são: Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecido, seguida do 

Comércio varejista e da Administração pública. São essas as que concentram maior número 

de postos de trabalho e de estabelecimentos. No SPR de Tabuleiro, a Administração pública é 

a atividade que concentra o maior número de postos de trabalho, seguida do Comércio 

varejista. Em relação ao n[úmero de estabelecimentos, o setor de Serviços e o Comércio 

varejista concentram o maior número de postos de trabalho. 

Com relação ao terceiro objetivo, foram consideradas as atividades econômicas de 

maior densidade tecnológica. As tabelas 9 e 17 mostraram que, tanto no SPR de Ituporanga 

quanto no de Tabuleiro, a fabricação de materiais considerados de alta tecnologia é 

praticamente inexiste. O que explicaria a ausência de atividades de alta tecnologia no SPR de 
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Ituporanga é o baixo nível de industrialização e a concentração da economia regional em 

atividades primárias. Os atores que deveriam desempenhar funções relevantes nesse contexto, 

os agentes do setor produtivo privado, são em número reduzido e pouco representativos no 

contexto regional. As entidades de representação do capital privado são quase inexistentes, 

assim como as organizações que atuam na qualificação profissional. 

Com relação ao quarto objetivo, buscou-se verificar se e quais entidades públicas e 

privadas atuam junto no planejamento do desenvolvimento regional nos dois SPR. Foram 

identificados, como possíveis atores na formulação do planejamento regional, as SDR de 

Florianópolis, Ituporanga e Rio do Sul, bem como associações e sindicatos, e a Universidade 

(UNIDAVI). A contribuição destas entidades deveria ser maior. Contudo, será necessário 

examinar mais detalhadamente o assunto em outra oportunidade. 

A preocupação com o desenvolvimento regional não é recente. As diferenças 

socioeconômicas que caracterizam a geografia do capital são consideráveis e necessitam de 

análise permanente. Os dados apurados nesta pesquisa demonstram fragilidades no 

desenvolvimento regional dos SPR de Ituporanga e Tabuleiro. No entanto, as pesquisas 

precisam continuar – agora, para identificar as potencialidades regionais e impulsionar um 

desenvolvimento socialmente mais justo e ambientalmente mais sustentável dos SPR 

estudados. 
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