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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O Estado de Santa Catarina apresenta disparidades regionais que estão intimamente 

interligadas com o processo de formação histórico-econômica das mesorregiões. Tanto em 

termos de produção, saúde, educação, emprego e renda, cada mesorregião apresenta 

características singulares, adaptadas tanto ao tipo de solo, clima, colonização, economia. 

 Percebe-se que tanto a região Norte quanto a região do Vale, onde há maior 

concentração industrial, apresentam além das maiores rendas, também os maiores destinos de 

recursos do governo do Estado. Observa-se também grande impacto dos processos ocorridos 

na década de 1990 sobre a economia catarinense, na chamada reestruturação produtiva, e 

agora mais recentemente, no processo de desindustrialização, cujo enfoque tem alterado em 

alguma proporção significativa a dinâmica da economia catarinense. 

 O trabalho esta dividido em seis seções, além desta introdução. A seção seguinte trata 

das disparidades em relação ao PIB e a produção em geral, destacando quais os maiores PIBs 

catarinense e mostrando que situam-se em áreas econômicas industriais. A terceira seção 

abrange a desigualdade de renda dada pelo PIB per capita dos municípios de Santa Catarina, 

apontando as desigualdades (Gini) Intra Regional e Inter Regional. A seção que segue mostra 

as disparidades no emprego, a quinta seção trata das disparidades quando a um quesito da 

saúde muito relevante, que se trata do saneamento básico. A sexta seção apresenta nossas 

considerações finais. 

2 PRODUTO INTERNO BRUTO  
 

Santa Catarina está entre os três estados brasileiros que tem o maior número de 

municípios desenvolvidos. Ocupando apenas 1,2% do território nacional e com uma 

população de cerca de 6 milhões de habitantes, o PIB do estado atingiu em 2008 mais de R$ 

120 bilhões de reais, aparecendo como o sexto maior entre os estados brasileiros (IBGE, 

2010). Segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), baseado em dados de 

2010, os municípios de Santa Catarina, de forma geral mantêm posição privilegiada com 

96,6% das cidades com índices superiores a 0,6 pontos (285 de 293), no Brasil esse valor 

representa 63% dos municípios. O estado também possui uma distribuição equilibrada tanto 

da população como de suas atividades econômicas se comparado a outros estados, um 
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exemplo disso é Joinvile, o maior município catarinense em termo de população, abrigava em 

2010 cerca de 515 mil habitantes, o que correspondeu a 8,24 % da população do estado. 

Com a abertura de mercado que se seguiu nos anos 90, ¨... a indústria catarinense 

sofreu na tentativa de adaptar-se ao desafio da competitividade após anos de protecionismo e 

intervenção estatal. Em diversos segmentos, como o têxtil, por exemplo, um grande número 

de empresas enfrentou dificuldades para se manter em operação.¨ (LINS, 2000, p.2 ).E nesse 

cenário, os efeitos foram mais fortes na indústria e na agropecuária, que baseada na mão de 

obra familiar, não estava preparada para alcançar os níveis de produtividade que passaram a 

ser exigidos. Mesmo o setor da agroindústria que teve forte crescimento no período, passou 

por readaptações que afetaram principalmente pequenos produtores, em especial no oeste. 

Como consequência dos fatos, ocorreu um fenômeno denominado ‘esvaziamento 

demográfico’, onde as famílias que não conseguiam mais emprego nos campos e nas 

pequenas indústrias, em especial no Oeste, partiam da região. 

Muitas dessas famílias se mudaram para o eixo formado pela área do litoral 

catarinense, especialmente a partir de Florianópolis para o Norte, até Joinville, e pelo Vale do 

Itajaí, até a região de Blumenau. Esse movimento de concentração da população nesses 

espaços, em detrimento do interior do estado, foi chamado de ‘litoralização’. 

Esses processos de concentração, tanto populacional quanto econômico, foram o carro 

chefe para a campanha do ex-governador eleito em 2002, Luiz Henrique da Silveira, o plano 

15, veio com a promessa de descentralizar o governo do estado. Porém adiantando nossas 

analises de dados como o PIB das mesorregiões de 2004 e 2008, é possível perceber um 

aumento na disparidade da participação dessas regiões na economia do estado.  

2.1Disparidades das Mesorregiões e a Participação no PIB 
 

Observando as figuras 1 e 2, é possível verificar que a participação das mesorregiões 

Sul, Serrana e Oeste vêm diminuindo significativamente, passando de somados 

aproximadamente 40% do valor total do PIB em 2004, para pouco mais de 35% quatro anos 

depois. Essa perda de no valor agregado estadual pode ser ainda reflexo da nova estrutura 

econômica implantada em Santa Catarina, e no Brasil na década de 90.  
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  Figura 1: Distribuição % do PIB catarinense por mesorregiões (2004).  

 
  Fonte: Seminários disciplina Economia Catarinense (2005). 

No sul, o declínio da indústria carbonífera, tradicional base da economia regional, no 

final dos anos oitenta, pode ser um forte indício de sua perda de participação. Setores como os 

segmentos de plásticos e cerâmicos, bem como em menor proporção o setor têxtil-vestuarista 

aparecem na recuperação da economia da região.  

Figura 2: Distribuição % do PIB catarinense por mesorregiões (2008). 

 
 Fonte: FIESC, Santa Catarina em Dados 2011.  

Na mesorregião serrana, a baixa expressão regional se deve ao predomínio, na região, 

de grandes propriedades agropecuárias com baixa produtividade, bem como aos baixos 

índices de industrialização. 

A mesorregião oeste catarinense tem ainda uma participação expressiva dentro do PIB 

do estado, é onde se localiza a maior parte da produção agropecuária e parte das grandes 

agroindústrias, que na última década vem se especializando para atender a nova demanda de 

mercado, tornando inviável a avicultura familiar. 
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Tabela 1: População 2010 e PIB 2008. 

Região Habitantes PIB (R$ mil) PIB per capita 
(R$ mil) 

Norte 1.212.843 29.426.713 24,26259 
Oeste 1.200.712 24.423.806 20,34110 
Grande Fpolis 1.012.233 17.020.155 16,81446 
Serrana 406.741 5.406.175 13,29144 
Sul 906.927 13.338.148 14,70697 
Vale do Itajaí 1.508.980 33.213.027 22,01025 
TOTAL 6.248.436 122.828.024 19,65740 

                                    Fonte: FIESC, Santa Catarina em Dados 2011. 

 

A Grande Florianópolis, onde se situa a sede do governo do estado tem no setor de 

turismo um forte aliado para seu crescimento, dentre atores mais atuais destaca-se a 

construção civil de alto padrão. 

A mesorregião norte tem seu desempenho diretamente influenciado pelas cidades de 

Joinville e Jaraguá do Sul que tem um elevado grau de concentração da riqueza produzida na 

região, onde localiza-se a maior concentração populacional, e a participação no setor 

industrial, respectivamente. 

No vale do Itajaí observamos um dado importante, a região que teve um aumento de 

aproximadamente 3% em sua participação no PIB, de 2004 para 2008, também é a região que 

mais tem municípios no ranking dos municípios mais desenvolvidos de Santa Catarina 

(IFDM, 2010). São elas, Blumenau (1º), Brusque (2º), Pomerode (6º), Balneário Camboriú 

(10º). 

 

3 DISPARIDADES NA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 

 

 Para esta seção, a fim de se analisar as disparidades regionais, foram utilizadas 

análises qualitativas e quantitativas. A análise de variação percentual ao longo do tempo e 

taxa de participação percentual das regiões em relação ao Estado foi outro recurso utilizado. 

Buscou-se, acima de tudo, mensurar o Gini das regiões, principalmente no que tange à renda.  

 O Gini pode ser obtido a partir da razão entre a área calculada, a partir da curva de 

Lorenz obtida e a área do triângulo. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade 

observada e quanto mais próximo de zero, menor essa desigualdade. Muitas outras maneiras 

podem ser utilizadas para se analisar desigualdade, como o índice de Theil e o índice 

R10+/40-. Utilizaremos o Gini para nossa análise. 
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k+1 − X

k( )
k=0

k=n−1

∑ Y
k+1 +Y

k( )  

 

Onde 

G = Gini 

X = proporção da variável população 

Y = proporção da variável renda 

 

3.1 Análise dos Dados 

 

 O gráfico a seguir mostra a evolução do PIB per capita catarinense de 1985 a 2007. 

Percebemos que o processo de reestruturação produtiva da década de 1990 afetou em grande 

medida a distribuição dos rendimentos, uma vez que a diminuição da renda per capita no 

agregado pode representar, dentre muitos fatores, a queda no poder aquisitivo, aumentos na 

taxa de desemprego, aumento da população não condicionado a aumento no PIB, dentre 

outros. 

 O PIB per capita retomou sua trajetória ascendente a partir dos anos 2000, embora de 

maneira mais suave se comparado ao desenvolvimento no período pré 1990. 

Gráfico 1 : PIB per capita de Santa Catarina. 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 

 Comparando com a média brasileira, no mesmo período, observa-se que os impactos 

do processo de reestruturação produtiva foram mais sentidos em Santa Catarina, se 

comparadas à média nacional. De forma diferenciada também vinha sendo a trajetória de 

crescimento do PIB per capita catarinense. Observa-se também que a média na renda per 
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capita catarinense sempre esteve acima da média nacional, o que indica, tenderia a indicar que 

Santa Catarina apresenta um dos melhores padrões de vida. Não podemos nos esquecer que 

padrão de vida não pode ser estimado somente a partir do PIB per capita, até porque este 

indicador já oculta um grau de distribuição entre os indivíduos. Deve-se levar em conta 

também fatores como saneamento básico, nível de escolaridade, maior ou menor facilidade a 

demais bens e serviços. 

Gráfico 2 : PIB per capita de Santa Catarina e Brasil. 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 

 O Gini para a região Sul, de 1981 a 2008, apresenta forte queda, apesar da pequena 

elevação no Gini a partir de 1987, esse valores voltaram a cair a níveis abaixo dos observados 

em 1981. Importante destacar a posição de Santa Catarina se comparada aos demais estados 

da região Sul, à média da região e à média nacional. Isso indica que Santa Catarina 

apresentou, em todos os momentos, índices de desigualdade de renda mais baixos, embora 

não se possa considerar que seu nível seja o ideal nem que não exista desigualdades dentro do 

Estado. E é este o propósito do nosso trabalho. 

Gráfico 3: Gini da Região Sul, Santa Catarina e Brasil. 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 
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 No caso de Santa Catarina, por exemplo, percebe-se que em 1990, cujo índice atinge 

seu valor mais alto (0,569), a taxa de crescimento de 1981 até 1990 foi de 13,27% nesse 

índice, e de 1990 até 2009 a queda foi de 19,38%. De 1981 a 2009 temos queda de 8,53% no 

índice de Gini catarinense. 

 O gráfico de distribuição de renda, em 2010, apontava para distribuição desigual da 

renda, onde 71,3% da população auferia rendimentos até 2 salários mínimos, sendo que 

24,2% do total eram classificadas como sem rendimento. Essa distribuição desigual de renda 

pode ser um dos principais responsáveis pelo nível de pobreza, em particular se consideramos 

que ¼ da população catarinense apresenta-se como sem rendimento. 

Gráfico 4: Distribuição da Renda em Santa Catarina (2010). 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 

 O IFDM (Índide Firjan de Desenvolvimento Municipal), que apresenta o 

desenvolvimento dos municípios nas áreas de Emprego, Renda, Educação e Saúde, nos 

mostra os dados para os municípios de Santa Catarina, em 2000, e de 2005 a 2009. Dada a 

média nesses período, 5 municípios que apresentam os melhores indicadores são: Jaraguá do 

Sul, Joinville, São José, Tubarão e Navegantes. 

Tabela 2: IFDM dos 10 melhores e 10 piores resultados por município. 

Média IFDM 2000 e 2005 a 2009 – 10 melhores Média IFDM em 2000 e 2005 a 2009 - 10 piores 

Jaraguá do Sul 0,851 Bocaina do Sul 0,278 
Joinville 0,823 Lebon Régis 0,286 
São José 0,815 Monte Carlo 0,298 
Tubarão 0,797 Ponte Alta do Norte 0,308 

Navegantes 0,758 Imaruí 0,309 
Gaspar 0,743 Entre Rios 0,312 

Brusque 0,739 Brunópolis 0,316 
Florianópolis 0,735 Bom Jardim da Serra 0,317 

Palhoça 0,734 Armazém 0,320 
Blumenau 0,734 São José do Cerrito 0,322 

 

Fonte: IBGE, Ipeadata. 
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 Quanto à população ocupada, a média entre 1970, 1980, 1991 e 2000 dos municípios 

catarinenses nos mostra que os municípios que apresentam os maiores índices médios no 

período são Joinville, Florianópolis, Blumenau, Lages, Criciúma, etc. Isso revela um grau de 

disparidade regional que pode ser notado pelas diferenças nas densidades demográficas. 

Tabela 3: População Ocupada por Município. 

População Ocupada 
Município 1970 1980 1991 2000 Média 
Joinville 39.093 94.293 137.456 175.993 111708,75 

Florianópolis 39.670 69.214 108.930 150.963 92194,25 
Blumenau 36.064 71.531 96.627 128.428 83162,50 

Lages 33.637 48.378 54.485 59.392 48973,00 
Criciúma 17.649 39.472 57.149 71.489 46439,75 
São José 10.168 31.276 57.155 76.864 43865,75 
Chapecó 14.935 28.817 50.198 67.299 40312,25 

Itajaí 15.519 30.190 46.214 62.017 38485,00 
Jaraguá do Sul 10.334 23.233 36.664 54.137 31092,00 

Tubarão 14.924 25.544 36.037 39.222 28931,75 
Concórdia 16.293 21.945 29.798 31.753 24947,25 
Brusque 10.669 17.242 26.752 37.450 23028,25 
Palhoça 4.996 12.631 25.905 41.436 21242,00 

São Bento do Sul 5.599 15.441 21.195 29.781 18004,00 
Caçador 10.210 14.552 20.115 25.456 17583,25 

Rio do Sul 8.648 15.075 20.941 24.780 17361,00 
Canoinhas 10.460 16.855 20.270 19.657 16810,50 
Araranguá 7.225 12.092 18.887 24.305 15627,25 

Balneário Camboriú 2.964 7.780 17.033 33.179 15239,00 
Mafra 10.080 13.270 17.025 19.464 14959,75 

Fonte: IBGE, Ipeadata. 

 No que concerne a transferência de tributos do governo do Estado para os municípios, 

vemos que há aí grande disparidade regionail, onde os que receberam maiores transferências 

médias desde 1985 até 2011, são, dos 10 primeiros, 2 são do Norte, 2 do Vale e 2 da Grande 

Florianópolis. 

Tabela 4: Transferências Correntes de Tributos Estaduais para os Municípios. 

10 que mais receberam 10 que menos receberam 
Joinville 94449957,12 Aurora 509661,5885 

Blumenau 57115421,23 São Martinho 518652,4466 
Florianópolis 47608079,58 Santa Rosa de Lima 575220,4124 

Itajaí 44305954,83 Anitápolis 580460,4299 
Jaraguá do Sul 38048834,76 Painel 580672,5909 

Chapecó 23278347,09 Rancho Queimado 582355,667 
Criciúma 22283041,79 Matos Costa 588533,2696 
São José 22086445,58 São Bonifácio 597025,3772 

Lages 18785910,49 Presidente Nereu 603929,9324 
Brusque 18519067,45 Barra Bonita 605255,7826 

 

Fonte: IBGE, Ipeadata. 



 
 

10 
 

 O Gini dessa distribuição foi de 0,631. A curva de Lorenz para a seguinte situação é a 

que segue. Isso mostra que há grandes disparidades quanto ao destino dos recursos, onde 

grande montante é enviado para grandes centros industriais, como Joinville, Blumenau, e um 

percentual muito pequeno é distribuído entre os demais municípios. Muito da participação 

relativa desses pequenos municípios no PIB catarinense é devido à falta de incentivos e 

investimento, bem como inversões na produção local. 

Gráfico 5: Curva de Lorenz para Distribuição das Transferências Correntes de Tributos 

Estaduais para os Municípios. 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 

 Com relação ao PIB per capita, vemos que os mesmos municípios que figuram entre 

os que mais recebem transferências do Estado também são os que, em contrapartida, detém 

maior representatividade no percentual do PIB do Estado. 

Tabela 5: Lista com dez maiores PIB per capita de Santa Catarina (2009). 

10 maiores PIB per capita 2009 
São Francisco do Sul  R$82.984,07  

Itajaí  R$63.170,75  

Treze Tílias  R$52.702,11  

Guaramirim  R$41.575,11  

Vargem Bonita  R$39.932,47  

Cordilheira Alta  R$36.500,45  

Água Doce  R$34.500,68  

Antônio Carlos  R$34.221,51  

Jaraguá do Sul  R$33.787,88  

Joaçaba  R$33.614,87  
 

Fonte: IBGE, Ipeadata. 
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 Quanto ao PIB dos municípios em 2009, o grande destino de recursos é justamente 

onde há maior percentual de participação de serviços na atividade econômica, seguida pela 

indústria e menores percentuais para agriculturas. Sendo esse dado de 2009, observa-se aí, 

nitidamente, que a categoria serviços é dominante na maioria dos municípios, evidenciando o 

processo desindustrialização da economia catarinense. 

Tabela 6: PIB e participação dos setores nessa categoria. 

Município (2009)  pib  % agro % ind % serv 
Joinville  R$ 3.915.566,82  0,447% 39,544% 47,719% 

Blumenau  R$ 2.832.863,07  0,337% 36,624% 49,829% 
Florianópolis  R$ 2.626.919,57  0,351% 7,790% 75,080% 

Chapecó  R$ 1.699.403,22  1,437% 48,786% 40,785% 
Itajaí  R$ 1.527.640,99  1,131% 16,188% 69,071% 

Jaraguá do Sul  R$ 1.376.365,39  0,974% 45,735% 39,961% 
Criciúma  R$ 1.061.107,36  0,785% 31,226% 55,904% 
São José  R$ 1.058.364,54  0,342% 18,221% 67,701% 
Brusque  R$ 778.919,83  0,457% 34,861% 50,803% 
Lages  R$ 741.570,20  2,420% 25,820% 58,610% 

Tubarão  R$ 638.417,65  1,728% 25,991% 61,418% 
São Francisco do Sul  R$ 611.378,89  0,677% 29,133% 59,355% 

Concórdia  R$ 596.432,73  7,839% 40,573% 42,412% 
São Bento do Sul  R$ 565.856,37  2,469% 43,063% 42,148% 

Videira  R$ 535.674,71  3,524% 53,686% 34,970% 
Caçador  R$ 418.892,84  10,884% 34,238% 45,203% 

Balneário Camboriú  R$ 395.458,94  0,403% 11,580% 79,234% 
Biguaçu  R$ 388.969,21  3,944% 16,608% 67,891% 

Rio do Sul  R$ 383.322,20  1,525% 24,174% 62,846% 
Gaspar  R$ 361.938,94  2,729% 44,187% 44,639% 
Palhoça  R$ 352.826,13  2,849% 24,396% 66,172% 

Guaramirim  R$ 326.355,70  4,525% 21,426% 59,981% 
Indaial  R$ 301.683,21  2,057% 43,726% 43,245% 
Mafra  R$ 289.852,97  12,791% 25,323% 52,926% 

Joaçaba  R$ 285.294,90  3,087% 24,484% 62,604% 
Timbó  R$ 284.605,70  1,717% 43,946% 41,202% 

Canoinhas  R$ 267.792,82  12,941% 22,495% 55,766% 
Xanxerê  R$ 249.116,32  8,923% 19,749% 60,708% 
Capinzal  R$ 246.018,99  3,768% 59,568% 29,157% 

Araranguá  R$ 242.199,02  8,209% 12,256% 70,401% 
 

Fonte: IBGE, Ipeadata. 

 A desigualdade de renda em SC, expressa pelo PIB per capita no ano de 2009, 

apresentou índice de Gini de 0,217, o que é considerado muito baixo. A curva de Lorenz que 

representa essa distribuição é a seguinte. Isso singifica que o estado posui um dos menores 

índices, sendo considerado, como dito anteriormente, exemplo de bom padrão de vida, 

embora essas disparidades, além da renda, estendam-se para setores da saúde e educação. 
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Gráfico 6: Curva de Lorenz para Desigualdade de Renda em Santa Catarina (2009). 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 

 

3.2 Desigualdade Intrarregional 

 

 A desigualdade na região Norte, representada pelo gini de 0,283, aponta que é baixa a 

desigualdade dentro da região, embora seja maior que o índice apontado para o Estado em 

geral. A curva de Lorenz para a região é a que segue. 

Gráfico 7: Curva de Lorenz para Desigualdade de Renda na região Norte. 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 
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 A desigualdade na região da Grande Florianópolis foi de 0,193 em 2009, sendo mais 

baixa que a da região norte, é caracterizada por maior homogeneidade entre os municípios que 

a compõem. A curva de Lorenz para a Grande Florianópolis é a que segue. 

Gráfico 8: Curva de Lorenz para Desigualdade de Renda na região da Grande Florianópolis. 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 

A desigualdade no Vale foi de 0,191 em 2009 e a curva de Lorenz é a que segue. 

Gráfico 9: Curva de Lorenz para Desigualdade de Renda na região do Vale. 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 

 

No Oeste o Gini foi de 0,215, e sua respectiva curva de Lorenz a seguir. 
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Gráfico 10: Curva de Lorenz para Desigualdade de Renda na região Oeste. 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 

Já no Sul o Gini foi de 0,200. 

Gráfico 11: Curva de Lorenz para Desigualdade de Renda na região Sul. 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 

 A desigualdade na Serra foi a menor observada, o que se tornou algo preocupante, 

dado que seu índice foi extremamente baixo. Pensamos que muito dos fatores que influenciam 

essa desigualdade tenham sido deixados de lado em nossa análise e que é necessário buscar 

outras variáveis e outros indicadores ao se analisar as regiões e a região Serrana em especial. 

Seu gini foi de 0,010 e a curva de Lorenz é a que segue. 
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Gráfico 12: Curva de Lorenz para Desigualdade de Renda na região Serrana. 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 

 

3.3 Desigualdade Inter Regional 

 

 Em 2008 a desigualdade inter regional, medida da desigualdade de renda entre as 

regiões era de 0,113, o que pode ser considerado um índice baixo. A despeito de grandes 

cidades como Joinville, Blumenau e Chapecó, muitas cidades pequenas tendem a equilibrar os 

resultados e puxar a média para baixo. Muitos municípios de baixa renda compõem todas as 

regiões, o que pode ser um dos indicadores do baixo gini comparando-se cada região. Em 

2009 esse índice aumentou para 0,131.  

Gráfico 13: Gini para Brasil e regiões. 

 
Fonte: IBGE, Ipeadata. 
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4 DISPARIDADES EM RELAÇÃO AO EMPREGO  
 

Buscamos desenvolver um estudo analítico descritivo, partindo de uma análise inter-

regional, primeiramente no Brasil e posteriormente para Santa Catarina, para depois 

aprofundarmos a análise das disparidades regionais no estado no âmbito intra-regional. 

A distribuição dos postos formais de trabalho (PFT) pelo Brasil e por Santa Catarina 

não foge a realidade dos outros indicadores macroeconômicos e sociais, pois também 

apresenta disparidades regionais em sua distribuição. Historicamente o sentido da exploração 

do território brasileiro e, por conseguinte, catarinense foi do litoral para o interior, é isso que 

explica boa parte das disparidades regionais. 

Tabela 7: Participação do estado na geração de PFT do país. BR e SC, 2001 a 2011.  

Ano Brasil Santa 
Catarina %  

2001 27.189.614 1.155.712 4,25% 
2002 28.683.913 1.235.612 4,31% 
2003 29.544.927 1.292.407 4,37% 
2004 29.964.850 1.406.247 4,69% 
2005 33.238.617 1.486.969 4,47% 
2006 35.155.249 1.598.454 4,55% 
2007 37.607.430 1.697.800 4,51% 
2008 39.441.566 1.777.604 4,51% 
2009 41.207.546 1.838.334 4,46% 
2010 44.068.355 1.969.654 4,47% 
2011 46.310.631 2.061.577 4,45% 

Tx % a.a 5,5% 5,8%  -  
                      Fonte: MTE/RAIS. 

Nesse sentido, é no litoral que se concentra a maioria dos PFT. No Brasil, em 2011, 

48,8% dos empregos formais estão concentrados nos estados de São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro, 28,96%, 10,47% e 9,39%, respectivamente (ANEXO 1). Entre os anos de 

2001 a 2011 Santa Catarina aumentou sua participação relativa na geração global de postos 

formais de trabalho, ocupa a sétima escore em 2011, representando 4,45% dos empregos 

formais do país. É importante ressaltar que no período considerado o estado catarinense 

obteve uma taxa média de crescimento anual dos PFT acima da do país. 

Com relação às mesorregiões, há desigualdades na distribuição de postos formais de 

trabalho no estado de Santa Catarina, observa-se que 47,2% dos empregos formais se 

concentram nas mesorregiões do Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, entre 2001 e 2011 

cresceram acima da média estadual (5,8%). Estas são as regiões consideradas como as 

maiores ofertadoras de empregos formais.  
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No outro extremo fica a mesorregião serrana onde se localiza o menor contingente de 

trabalhadores com relações formais de trabalho. Apesar de esta última obter um crescimento 

em números absolutos de postos de trabalhos formais, ao longo do período perdeu 

participação relativa na geração de empregos formais para o conjunto do estado, passando de 

uma participação relativa de 5,12% em 2001 para 4,31% em 2011. 

Tabela 8: Distribuição dos PFT segundo mesorregiões de Santa Catarina nos anos de 2000 a 
2011. 

ANO VALE DO 
ITAJAÍ 

GRANDE 
FLORIANÓPOLIS 

NORTE 
CATARINENSE 

OESTE 
CATARINENSE 

SUL 
CATARINENSE 

SERRANA TOTAL 

2001 288.482 241.749 230.314 189.890 146.055 59.222 1.155.712 

2002 303.884 258.647 249.376 206.602 154.044 63.059 1.235.612 

2003 320.371 267.720 260.138 217.177 160.959 66.042 1.292.407 

2004 347.338 292.445 282.630 240.317 171.183 72.334 1.406.247 

2005 377.170 315.095 286.620 253.936 180.798 73.350 1.486.969 

2006 405.155 342.566 307.585 271.596 196.637 74.915 1.598.454 

2007  431.657  365.837  328.390  289.980  204.639  77.297  1.697.800 

2008  451.668  382.355  345.504  306.099  213.142  78.836  1.777.604 

2009  474.156  394.268  353.933  313.301  223.141  79.535  1.838.334 

2010  514.309  418.367  380.656  329.741  241.392  85.189  1.969.654 

2011 534.456 437.717 396.647 349.651 254.215 88.891 2.061.577 

Tx. % a.a 6,4% 6,1% 5,3% 6,0% 5,6% 3,7% 5,8% 
Fonte: MTE/RAIS. 

Aprofundando nosso estudo para uma análise intra-regional, verificamos que na 

mesorregião do Vale do Itajaí, há uma concentração dos postos formais de trabalho nas 

microrregiões de Itajaí e Blumenau. Já Rio do Sul e Ituporanga somados são responsáveis por 

menos de 4% dos empregos formais do estado no ano de 2011. 

A mesorregião da Grande Florianópolis é composta pelas microrregiões de 

Florianópolis, Tijucas e Tabuleiro. Verifica-se que toda a dinâmica do emprego formal da 

mesorregião é dada pela microrregião de Florianópolis, inclusive, é a micro que mais 

contribui para a geração de postos formais de trabalho do estado, em 2011 sua participação 

relativa chegou a representar um percentual de 19,74%. É nesta também que se encontra a 

microrregião que menos contribui para a geração de postos formais de trabalho do estado, a 

saber, a micro de Tabuleiro. 

Campos de Lages é a microrregião mais dinâmica da mesorregião serrana, no entanto, 

assim como Curitibanos, contribui muito pouco para a geração global de empregos formais no 

estado de Santa Catarina. 

Das três microrregiões que compõe a mesorregião sul catarinense, Araranguá é onde 

se localiza o menor contingente de trabalhadores com relações formais de trabalho do sul do 
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estado.  Sendo responsáveis pela dinâmica desta região as microrregiões de Criciúma e 

Tubarão. 

Tabela 9: Participação das microrregiões do estado na geração de emprego formal. SC, 2001 
e 2011. 

Microrregião 2001 % 2011 % 
Tx % 

aa 

FLORIANÓPOLIS 228.355 19,76% 406.896 19,74% 6,0% 

JOINVILLE 169.731 14,69% 311.399 15,10% 6,2% 

BLUMENAU 165.900 14,35% 278.801 13,52% 5,5% 

ITAJAÍ 80.044 6,93% 178.089 8,64% 8,1% 

CHAPECÓ 58.555 5,07% 125.546 6,09% 7,8% 

CRICIÚMA 69.253 5,99% 118.215 5,73% 5,5% 

JOAÇABA 66.680 5,77% 105.730 5,13% 4,4% 

TUBARÃO 57.660 4,99% 97.853 4,75% 5,3% 

RIO DO SUL 37.003 3,20% 66.561 3,23% 5,9% 

CAMPOS DE LAGES 41.878 3,62% 61.540 2,99% 3,7% 

CONCÓRDIA 25.381 2,20% 44.119 2,14% 5,6% 

CANOINHAS 27.476 2,38% 44.059 2,14% 4,1% 

SÃO BENTO DO SUL 33.107 2,86% 41.189 2,00% 1,3% 

ARARANGUÁ 19.142 1,66% 38.147 1,85% 6,5% 

XANXERÊ 21.298 1,84% 37.887 1,84% 5,6% 

SÃO MIGUEL DO OESTE 17.976 1,56% 36.369 1,76% 6,8% 

TIJUCAS 11.870 1,03% 27.523 1,34% 8,5% 

CURITIBANOS 17.344 1,50% 27.351 1,33% 3,6% 

ITUPORANGA 5.535 0,48% 11.005 0,53% 7,3% 

TABULEIRO 1.524 0,13% 3.298 0,16% 6,6% 

SANTA CATARINA 1.155.712 100,00% 2.061.577 100,00% 5,8% 

                             Fonte: MTE/RAIS. 
 

Joinville é a microrregião que dinamiza a mesorregião norte, é a segunda microrregião 

que mais contribui para a geração de emprego no estado, possuía cerca de 15,1% de 

participação relativa em 2011, entre 2001 e 2011 cresceu a uma taxa acima da média estadual, 

6,2% ao ano. Canoinhas e São Bento do Sul terminaram em 2011 com uma participação 

relativa de 2,14% e 2%, respectivamente. No período abordado cresceram abaixo da média 

estadual, 4,1% e 1,3% ao ano. 

A região oeste é composta por 5 microrregiões (Chapecó, Joaçaba, Concórdia, 

Xanxerê e São Miguel do Oeste). Juntas, Chapecó e Joaçaba são responsáveis pela dinâmica 

do Oeste catarinense, em 2011 chegam a representar 11,22% do emprego formal do estado. 

Chapecó foi a terceira microrregião que mais cresceu entre os anos de 2001.  

Segundo dados da RAIS, dentre os dez municípios com melhores escores nenhum 

pertence à mesorregião serrana, o que realça as disparidades existentes no estado. Com 
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relação aos dados municipais é possível verificar que além de, como observado anteriormente, 

verificarmos que dentro das mesorregiões mais dinâmicas existem as microrregiões que 

tomam a dianteira na geração de emprego formal. Agora vamos analisar quais das cidades são 

responsáveis pela dinâmica da mesorregião.  

Observamos que os municípios que dão dinâmica à microrregião de Florianópolis são 

Florianópolis e São José, somados têm uma participação relativa na geração de emprego 

catarinense de 17,04%. 

Dentre as 10 cidades que mais contribuem para a geração do emprego formal do 

estado, quatro são da mesorregião do Vale do Itajaí, Blumenau, Itajaí, Brusque e Balneário 

Camboriú, juntas representam 14,34% dos empregos formais do estado no ano de 2011.  

Tabela 10: Participação dos dez municípios com melhores e piores escores na geração de 
emprego formal do estado. SC, 2001 e 2011.  

Colocação Município 2001 % 2011 % Tx % aa 

1º FLORIANOPOLIS 171.380 14,83% 262.179 12,72% 4,5% 

2º JOINVILLE 106.446 9,21% 191.924 9,31% 6,0% 

3º BLUMENAU 81.564 7,06% 132.008 6,40% 5,2% 

4º SAO JOSE 35.422 3,06% 89.133 4,32% 9,3% 

5º ITAJAI 38.549 3,34% 75.827 3,68% 6,7% 

6º CHAPECO 33.431 2,89% 74.125 3,60% 8,5% 

7º JARAGUA DO SUL 40.696 3,52% 69.884 3,39% 5,7% 

8º CRICIUMA 41.815 3,62% 63.119 3,06% 4,4% 

9º BRUSQUE 26.746 2,31% 47.029 2,28% 5,8% 

10º BALNEARIO CAMBORIU 19.307 1,67% 40.770 1,98% 8,1% 

284º CUNHATAI 73 0,01% 216 0,01% 10,8% 

285º BOM JESUS DO OESTE 95 0,01% 212 0,01% 8,6% 

286º BANDEIRANTE 86 0,01% 199 0,01% 7,2% 

287º JUPIA 90 0,01% 198 0,01% 7,5% 

288º SANTIAGO DO SUL 70 0,01% 191 0,01% 10,8% 

289º PRESIDENTE CASTELO BRANCO 99 0,01% 189 0,01% 5,2% 

290º BARRA BONITA 108 0,01% 176 0,01% 4,2% 

291º TIGRINHOS 55 0,00% 167 0,01% 18,4% 

292º PAIAL 23 0,00% 145 0,01% 11,3% 

293º SAO MIGUEL DA BOA VISTA 68 0,01% 143 0,01% 5,9% 

            Fonte: MTE/RAIS. 
 

Na mesorregião oeste localizam-se tanto Chapecó, a única cidade desta região entre as 

10 melhores posições, representando em 2011 3,6% dos postos formais de trabalho no estado. 

Como também, é onde se localizam as 10 cidades com as piores colocações, em 2001 

somadas não representavam sequer 1% dos empregos formais do estado, em 2011 a soma da 

participação relativa destas cidades alcançaram exatamente 1% dos empregos formais, no 

entanto, este resultado é esperado visto que são municípios com pequena área territorial. 

O estado de Santa Catarina costuma ser reconhecido como tendo menos desigualdade 

social e econômica em seus municípios, escondendo regiões extremamente atrasadas em 

relação a outras muito desenvolvidas. No entanto, o que se verifica é que o alto 
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desenvolvimento de algumas mesorregiões é impulsionado por cidades polos que não retratam 

a realidade da região como um todo. (Tavares, 2008). 

 

5 DISPARIDADES EM RELAÇÃO À ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

5.1 Abrangência dos serviços de saneamento no Brasil e Grandes Regiões 

 

Dados do Atlas do Saneamento 2011, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), revelam a grande desigualdade que há no país no que se refere à questão 

da abrangência dos serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário, abastecimento de 

água, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos2. A Figura 1 focaliza o arranjo espacial do 

conjunto dos quatro serviços de saneamento.  

                                                 
2 Dada a insuficiência de dados sobre os serviços de Manejo de Águas Pluviais para as Macrorregiões de Santa 
Catarina, estes não serão tratados no presente trabalho quando da análise daquele Estado. 
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       Figura 3: Mapa com os quatro serviços de saneamento básico, Brasil, 2008. 

 

Fonte: IBGE, Atlas do Saneamento 2011.  

 

Enquanto São Paulo e Minas Gerais possuem uma cobertura concomitante 

significativa dos quatro serviços de saneamento, um número expressivo de municípios das 

Unidades da Federação não conta com o sistema de saneamento de forma integrada. Cabe 

ressaltar que o fato de o município possuir alguma oferta de serviços o inclui no total de 

municípios com saneamento básico. 
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Não obstante, entre 2000 e 2008 houve um lento avanço no número de municípios 

cobertos pelo saneamento básico em todas as regiões do Brasil. A Tabela 1 mostra esta 

evolução. 

 

Tabela 11: Municípios atendidos pelos Serviços de Saneamento no Brasil e por Grande 
Região, 2000 e 2008. 

Brasil e Grandes 
Regiões 

Tipo de Serviço 

Total de 
Municípios 

Rede Geral 
de 

distribuição 
de água3 

Rede 
Coletora de 

Esgoto 

Manejo de 
resíduos 
sólidos4 

Manejo de 
Águas 

Pluviais5 

2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 
Brasil  5507 5564 5391 5531 2877 3069 5475 5562 4327 5256 
Norte 449 449 422 442 32 60 445 449 222 403 
Nordeste 1787 1793 1722 1772 767 819 1769 1792 1227 1615 
Sudeste 1666 1668 1666 1668 1547 1586 1666 1667 1468 1643 
Sul  1159 1188 1142 1185 451 472 1149 1188 1094 1172 
Centro Oeste 446 466 439 464 80 132 446 466 316 423 

     Fonte: IBGE, Atlas do Saneamento 2011.  

 

Do total de 5564 municípios, em 2008, 5531 possuíam rede de distribuição de água; 

3069 possuíam rede coletora de esgoto; 5562 realizavam manejo de resíduos sólidos; e 5256 

realizavam manejo de águas pluviais.  

A Região Sudeste apresentou o melhor desempenho em termos de abrangência dos 

quatro serviços de saneamento. Dos 1668 municípios, em 2008, em apenas 108 faltava algum 

tipo de serviço de saneamento básico. A Região Nordeste apresentou o menor nível de 

abrangência destes serviços, pois, em 2008, 1174 municípios não apresentaram algum tipo de 

serviço. A Região Sul precedeu a Região Nordeste, com 735 municípios sem algum tipo de 

serviço de saneamento básico. 

No caso do sistema de esgotamento sanitário a situação revela-se preocupante, pois se 

verifica a falta de rede coletora de esgoto em 2495 municípios. A Região Nordeste foi a que 

apresentou maior número de municípios sem o serviço esgotamento sanitário, 974; seguida da 

Região Sul, 716 municípios, e da Região Norte, com 389 municípios sem o serviço de 

                                                 
3 O serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição consiste na captação (retirada de água bruta 
da natureza), tratamento (adequação de sua qualidade), transporte e provimento desse recurso à população.  
4 O processo de manejo dos resíduos sólidos compreende a coleta, transporte e destinação final. 
5 O manejo de águas pluviais é representado pelos serviços de drenagem urbana como construção de galerias 
pluviais, canais e áreas de retenção. 
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esgotamento. A Região Centro-Oeste apresentou o menor número de municípios sem este 

serviço, 334 no total.  

Em relação ao manejo de águas pluviais, verifica-se a ausência deste serviço em 308 

municípios. A Região Nordeste apresentou maior número de municípios sem este tipo de 

serviço, 178. A Região Sul apresentou o melhor desempenho, pois somente 16 municípios 

não possuíam o serviço de manejo de águas pluviais em 2008. 

A distribuição de água por rede geral e o manejo de resíduos sólidos apresentam a 

maior cobertura territorial do País. Em 2008, em apenas 2 municípios das Unidades da 

Federação faltava serviços de manejo de resíduos sólidos. Em relação ao abastecimento de 

água, em 2008, em apenas 33 municípios das Unidades da Federação faltava este tipo de 

serviço. A Região Nordeste foi a que apresentou menor abrangência, com 21 municípios sem 

este tipo de serviço. Entretanto, segundo o IBGE (2011), a distribuição de água ainda é 

desigual. Nas áreas urbanas, o abastecimento de água prevalece sobre as rurais. Por essa 

razão, a Região Sudeste se destaca como a mais fartamente servida pelo abastecimento água 

tratada.  

 Cabe ressaltar que embora tenha se verificado o avanço do número de municípios 

contemplados pelos serviços de saneamento, isto não significa o pleno atendimento do serviço 

à totalidade das populações residentes nos municípios, pois a pesquisa considera como 

servido todo município que apresenta ao menos um único distrito, total ou parcialmente 

contemplado pelos serviços de saneamento básico. 

5.2 Abrangência dos Serviços de Saneamento em Santa Catarina 

 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), o 

Estado de Santa Catarina possui 272 municípios atendidos pelos serviços de abastecimento de 

água e 47 pelos serviços de esgotamento sanitário. Além disto, 85,6% da população total são 

atendidas pelos serviços de abastecimento de água e apenas 15,5% pelos serviços de rede de 

esgoto. Os dados ainda apontam que apenas 19,5% do esgoto gerado são tratados. Estas 

informações são expostas na Tabela 8.  

Da mesma forma que observado no Brasil, o Estado de Santa Catarina apresenta 

desigualdades em relação acesso dos serviços de saneamento básico. 
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Tabela 12: Resumo dos Dados Operacionais, Por Estado, segundo a totalização dos dados 
agregados dos prestadores de serviços. 

Estado 

Municípios 
Atendidos 

Índice de 
Atendimento c/ 

rede de água 

Índice de 
Atendimento c/ 
rede de esgoto 

Índice de 
tratamento de 

esgoto 

Água Esgoto 
Pop. 
Total 

Pop. 
Urbana 

Pop. 
Total 

Pop. 
Urbana 

Esgoto 
coletado 

Esgoto 
gerado 

Santa 
Catarina  

272 47 85,6 97 15,5 18,3 98,7 19,5 

   Fonte [Adaptado]: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS.  

Em relação ao serviço de esgotamento sanitário, informações do Plano Estadual de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PEGIRS6 mostram que o melhor índice de cobertura 

foi encontrado no Município de Balneário Camboriú, com 78% de domicílios atendidos com 

serviço de esgotamento sanitário.  

Tabela 13: Cobertura de Esgotamento Sanitário7 – Proporção de Famílias Cadastradas no 
SIAB com rede geral de esgoto, Macrorregiões da Saúde de SC, 2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Tx. Cresc. (%) 

a.a 
Foz do Rio Itajaí 30,39 19,89 15,04 9,66 9,62 -30,23% 
Grd. Florianópolis 30,38 30,6 36,03 36,99 36,71 5,68% 
Grande Oeste 6,86 6,59 7,23 8,46 8,2 6,07% 
Meio Oeste 15,16 14,76 14,16 15,36 16 1,48% 
Nordeste 18,63 18,64 17,79 17,93 18,14 -0,92% 
Planalto Norte 10,05 8,8 9,51 5,55 6,16 -14,40% 
Serra Catarinense 17,67 17,79 18,09 19,75 20,37 3,89% 
Sul 38,35 37,1 37,12 35,21 36,35 -1,59% 
Vale do Itajaí 16,26 15,18 15,58 16,63 15,28 -0,33% 
TOTAL 22 20,62 21,67 21,55 21,49 -0,03% 

                   Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. 

Os dados da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina mostram o percentual de 

famílias cadastradas no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)8 de 2005 a 2009 

com rede geral de esgoto, conforme expresso na Tabela 9. A maior proporção, em 2009, está 

                                                 
6 O Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Santa Catarina é resultado do convênio entre a 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável e a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, 
do Ministério do Meio Ambiente. Este acordo trata do Estudo de Regionalização da Gestão Integrada dos 
Resíduos Sólidos e elaboração do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
 
7
 Percentual da população residente que dispõe de escoadouro de dejetos através de ligação do domicílio à rede 

coletora ou fossa séptica, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 
8 Por meio do SIAB obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, 
situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.  
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concentrada na Região da Grande Florianópolis (36,71%) e no Sul Catarinense (36,35%). A 

Região do Grande Oeste apresenta a maior precariedade neste tipo de serviço (8,2%). Apesar 

disto, verifica-se um aumento da taxa de crescimento média de famílias cadastradas entre os 

anos 2005 e 2009 em 6,07% ao ano. A queda na taxa de crescimento média de famílias 

cadastradas em 30,23% na região do Foz do Rio Itajaí se mostrou expressiva.  

A Figura 4 ressalta a desigual distribuição do percentual de Famílias atendidas por 

Rede Geral de Esgoto em 2010. Em poucos municípios o percentual é maior do que 75%, 

sendo que a maioria dos municípios encontra-se com um percentual de até 25% de famílias 

atendidas por rede de esgoto.       

Figura 4: Percentual de Famílias atendidas por Rede Geral de Esgoto, 2010.  

 
      Fonte: PEGIRS.  

Ao que se refere à rede de abastecimento geral de água, segundo o PIERS, o 

município com o melhor índice de cobertura é São José, com mais de 97% dos domicílios 

atendidos em 2010, enquanto que o pior índice foi observado em Chapadão do Lajeado9. 

Os dados da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina mostram o percentual de 

famílias cadastradas no SIAB de 2005 a 2009 com rede geral de abastecimento de água, 

                                                 
9 Dado não informado. 
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conforme expresso na Tabela 4. Verifica-se que Santa Catarina segue a tendência nacional no 

que se refere à distribuição relativamente equitativa dos serviços de abastecimento de água. 

Em 2009, a Região do Foz do Rio Itajaí e Grande Florianópolis apresentaram maior 

proporção de famílias cadastradas com rede de abastecimento de água, 87,59% e 87,02%, 

respectivamente. A Região do Grande Oeste, por sua vez, apresentou menor proporção, com 

65,18% de famílias cadastradas com rede de abastecimento de água.  

Tabela 14: Cobertura de Redes de Abastecimento de Água – Proporção de Famílias 
Cadastradas no SIAB com rede geral de água, Macrorregiões de SC, 2005-2009. 

2005 2006 2007 2008 2009 Tx. Cresc. % a.a  
Foz do Rio Itajaí 83,99 84,69 86,13 87,63 87,59 1,18% 
Grd. Florianópolis 82,94 83,34 86,02 86,87 87,02 1,38% 
Grande Oeste 59,2 61,14 62,09 63,79 65,18 2,35% 
Meio Oeste 75,96 77,19 77,96 78,14 78,83 0,86% 
Nordeste 81,57 82,56 83,38 82,35 83,55 0,45% 
Planalto Norte 69,98 69,77 71,25 72,2 73,2 1,24% 
Serra Catarinense 80,46 81,81 81,96 81,73 81,57 0,26% 
Sul 67,97 69,63 69,06 69,75 71,98 1,16% 
Vale do Itajaí 68,69 68,93 70,53 70,82 73,22 1,55% 
TOTAL 73,14 74,1 75,45 76,29 77,44 1,43% 

              Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. 

A Figura 5 ilustra o percentual de domicílios atendidos por rede geral de 

abastecimento de água em 2010. Verifica-se que a maioria dos municípios tem um percentual 

de domicílios atendidos acima de 50%. Apesar disto, poucos municípios tem percentual de 

domicílios atendidos acima de 90%.  

Figura 5: Percentual de Domicílios Atendidos por Rede Geral de Abastecimento de Água, 
2010.  

 
Fonte: PEGIRS.  
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Em relação ao serviço de manejo de resíduos sólidos, estes orientam as operações de 

coleta e transferência dos resíduos para os locais de armazenamento, processamento ou 

destinação final. Em Santa Catarina, este serviço é feito basicamente de duas formas, 

convencional e seletiva.  

A cobertura média do serviço de coleta convencional chega a 94% da população 

urbana, sendo que na maioria dos municípios este índice chega a 100%, sendo que a índice 

mínimo registrado no Estado foi de 70%. A Figura 4 ilustra o percentual de coleta 

convencional Santa Catarina. 

Segundo dados do PEGIRS, 83% dos municípios de Santa Catarina apresenta 

percentual de cobertura de 100%. Municípios com cobertura entre 90% e 98% representam 

7%, enquanto que municípios com cobertura com até 80% representa 6% do total de 

municípios com cobertura de coleta de lixo convencional.  

Figura 6: Cobertura do Serviço de Coleta Convencional dos Municípios de Santa Catarina. 

 
Fonte: PEGIRS 

Em relação à coleta seletiva, a média estadual de cobertura do serviço de coleta 

seletiva é de 34% da população urbana. A maioria dos municípios possui menos de 30% de 

cobertura dos serviços. A figura 5 lustra o percentual de coleta seletiva Santa Catarina. 
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Segundo dados do PEGIRS, 28% dos municípios de Santa Catarina apresenta 

percentual de cobertura de coleta coletiva de mais de 90%. Municípios com cobertura entre 

80% e 90% representam 2%, enquanto que municípios com cobertura entre 30% e 60% 

representam 60% do total de municípios com cobertura de coleta de lixo seletiva. 

Figura 7: Cobertura do Serviço de Coleta Seletiva dos Municípios de Santa Catarina. 

 
Fonte: PEGIRS.  

Em suma, verificamos que o Estado de Santa Catarina possui desigualdades regionais 

no tocante ao acesso a serviços de saneamento básico, acompanhando a dinâmica nacional. 

Neste sentido, a dívida social com grande parte da população persiste enquanto um fato 

permanente na sociedade, constituindo um desafio a ser transposto em curto e médio prazo 

pelo Estado e pela sociedade em geral (IBGE, 2011). 

       

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposta apresentada por esse trabalho se insere na importância em analisar até que 

ponto Santa Catarina apresenta ótimos índices de qualidade de vida. O questionamento 

principal está de que forma as disparidades regionais podem ser ocultadas por bons 
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resultados na produção e no PIB? A resposta a essa pergunta é instigante e encontra-se 

suspensa. 

 Muito do que Santa Catarina é hoje pode ser explicado pela forma como foi 

colonizada, e mais ainda, pelo tipo de solo e clima que predominam em cada região. Cada 

região apresenta sua singularidade, um pedacinho do mundo num pedacinho do Brasil, o que 

faz esse estado tão único e ao mesmo tempo tão comum. 

 Percebeu-se que, apesar dos menores índices apontados para a região de Santa 

Catarina em comparação com outros estados e até mesmo com a média brasileira, ainda assim 

muitas disparidades podem ser encontradas se investigarmos a fundo essa economia, 

principalmente em períodos como a reestruturação produtiva da década de 1990 e as novas 

mudanças apresentadas pelo processo de desindustrialização, quando seus fatores negativos 

aparecem com mais vigor e quando o Estado demonstra maior fragilidade frente aos 

acontecimentos nacionais e mundiais. 

 As disparidades regionais apontadas para Santa Catarina podem ser tidas como um 

entrave ao desenvolvimento do Estado. São tidas como barreiras a serem superadas, e acima 

dos bons resultados que a economia tem apresentado com menores índices de analfabetismo e 

maiores rendimentos per capita, ainda há muitos problemas a serem resolvidos. 
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APÊNDICE 

 

Tabela 1: Participação dos estados brasileiros na geração de emprego formal no país. Brasil, 
2001 e 2011.   

UF 2001 % 2011 % tx % aa 

Rondônia 150.507 0,55% 352.460 0,76% 8,18% 

Acre 64.781 0,24% 121.321 0,26% 6,79% 

Amazonas 267.273 0,98% 597.910 1,29% 8,19% 

Roraima 26.845 0,10% 91.988 0,20% 13,72% 

Pará 488.368 1,80% 1.037.089 2,24% 7,25% 

Amapá 46.643 0,17% 119.211 0,26% 8,87% 

Tocantins 117.363 0,43% 242.769 0,52% 7,34% 

Maranhão 308.479 1,13% 675.274 1,46% 8,11% 

Piauí 215.157 0,79% 393.363 0,85% 5,90% 

Ceará 724.954 2,67% 1.406.906 3,04% 6,61% 

Rio Grande do Norte 337.160 1,24% 592.444 1,28% 6,06% 

Paraíba 359.135 1,32% 614.813 1,33% 5,55% 

Pernambuco 895.415 3,29% 1.648.927 3,56% 6,13% 

Alagoas 286.673 1,05% 497.898 1,08% 5,42% 

Sergipe 218.479 0,80% 385.837 0,83% 5,62% 

Bahia 1.209.567 4,45% 2.265.618 4,89% 6,19% 

Minas Gerais 2.893.726 10,64% 4.850.976 10,47% 5,29% 

Espírito Santo 515.153 1,89% 902.070 1,95% 5,78% 

Rio de Janeiro 2.801.370 10,30% 4.349.052 9,39% 4,42% 

São Paulo 8.227.367 30,26% 13.412.779 28,96% 5,10% 

Paraná 1.721.656 6,33% 2.920.277 6,31% 5,37% 

Santa Catarina 1.155.712 4,25% 2.061.577 4,45% 5,83% 

Rio Grande do Sul 1.982.425 7,29% 2.920.589 6,31% 3,88% 

Mato Grosso do Sul 321.261 1,18% 597.968 1,29% 6,07% 

Mato Grosso 342.157 1,26% 709.377 1,53% 6,97% 

Goiás 730.608 2,69% 1.385.230 2,99% 8,45% 

Distrito Federal 781.380 2,87% 1.156.908 2,50% 3,94% 

Brasil 27.189.614 100,00% 46.310.631 100,00% 5,50% 
                           FONTE: MTE/RAIS. 

 

 


