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Quadro Físico 
 

POSIÇÃO GEOGRÁFICA 
E 

DIVISÃO TERRITORIAL 
 
Posição Geográfica 
 

 
 
Superfície: 95.442,9 Km2  
(16,57% da Região Sul e 1,12% do Brasil ). 
 
Posição 

Santa Catarina, encontra-se na macrorregião Sul 
do Brasil, em conjunto com os Estados do Paraná e Rio 
Grande do Sul. 
- Latitude:     25o 57’ 36’’ S  -  29o 21’ 48’’ S  
- Longitude: 48o 22’ 55’’ W -  53o 60’ 00’’ W 

As coordenadas geográficas de Santa Catarina 
determinam: 
- latitudes meridionais médias (faixa subtropical da zona 
temperada meridional); 
- enquadramento no “horário de Brasília”. 
 
Limites 
Norte: Estado do Paraná (754 Km.) 
Sul    : Estado do Rio Grande do Sul (958 Km.) 
Leste: Oceano Atlântico  (561 Km. - 7% do litoral brasileiro) 
Oeste: República Argentina (246 Km.) 
 
Divisores 

As fronteiras de Santa Catarina, em sua maioria, 
são do tipo “natural ou viva”, ou seja,  os limites são 
estabelecidos utilizando-se divisor d’água, rio, oceano e 
taimbés. 
Exemplos:  
- ao Norte, parte da fronteira com o Paraná, é estabelecida 
pelo divisor d’água Iguaçu-Uruguai;   
- o rio Peperi-Guaçu divide SC. da Argentina. 

 
 

Porém, alguns trechos de fronteiras são 
estabelecidos por rodovia, ferrovia, linha geodésica ou 
marcos (fronteiras artificiais). Caso do antigo traçado da 
BR-153 (até 1917), empregado para separar as terras 
catarinenses das do Paraná. 
 
Pontos Extremos 
Norte. - Curva rio Saí-guaçu 
Sul..... - Nascente rio Mampituba 
Leste...- Ponta dos Ingleses 
Oeste. - Confluência rios Peperi-Guaçu e Uruguai 
 
Divisão Territorial 
 
Divisão Político-Administrativa 
- 293 municípios  
(43 criados em Setembro de 1991 e Março de 1992 - 
instalados a partir de 1o de Janeiro de 1997). 
- Capital administrativa Florianópolis (na ilha de Santa 
Catarina). 
 
Alguns Municípios de Santa Catarina 
 

 
 

1 - São Miguel do Oeste 
2 - Chapecó 
3 - Xanxerê 
4 - Itá 
5 - Concórdia 
6 - Joaçaba 
7 - Videira 
8 - Fraiburgo 
9 - Caçador 
10 - Canoinhas 
11 - Mafra 
12 - São Bento do Sul 
13 - Jaraguá do Sul 
14 - Joinville 
15 - São Francisco do Sul 

16 - Curitibanos 
17 - Rio do Sul 
18 - Ituporanga 
19 - Blumenau 
20 - Itajaí 
21 - Balneário Camboriú 
22 - Tijucas 
23 - São José 
24 - Florianópolis 
25 - Lages 
26 - São Joaquim 
27 - Imbituba 
28 - Tubarão 
29 - Criciúma 
30 - Araranguá 

 
Árvore e Flor Símbolo do Estado 
 
- Árvore: Imbuía 
- Flor: a orquídea laelia purpurata 
 

Trópico de Capricórnio 
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Classificação Regional Interna 
 

Para facilitar o estudo e planejamento, o IBGE 
dividiu o espaço brasileiro em cinco macrorregiões, tendo 
estas fracionamento interno em meso e microrregiões. 

O Estado de Santa Catarina, integrante do 
“Complexo Regional Centro-Sul”, enquadra-se na 
macrorregião Sul. O espaço catarinense está fracionado em 
seis mesorregiões. Da divisão das mesorregiões, tem-se as 
20 microrregiões catarinenses. 
 
 
Mesorregiões  
 

 
 
 
Microrregiões  
 

 
 
 
1 - São Miguel do Oeste (452) 
2 - Chapecó (453) 
3 - Xanxerê (454) 
4 - Joaçaba (455) 
5 - Concórdia (456) 
6 - Canoinhas (457) 
7 - São Bento do Sul (458) 
8 - Joinville (459) 
9 - Curitibanos (460) 
10 - Campos de Lages (461) 

11 - Rio do Sul (462) 
12 - Blumenau ( 463) 
13 - Itajaí (464) 
14 - Ituporanga (465) 
15 - Tijucas (466) 
16 - Florianópolis (467) 
17 - Tabuleiro (468) 
18 - Tubarão (469) 
19 - Criciúma (470) 
20 - Araranguá (471) 

 
 
 

As divisões internas do território catarinense, em 
meso e microrregiões, pretendem reunir os municípios 
com traços comuns no tocante a economia, organização 
espacial, quadros físico e humano.  

A numeração atribuída as microrregiões, em 
Santa Catarina de 452 a 471, atendem determinada ordem 
no sentido norte-sul em critérios do IBGE. Os nomes 
indicam o município de maior expressão. 

Além da divisão regional estabelecida pelo IBGE, 
no espaço catarinense existe ainda o fracionamento 
determinado pelas 21 associações de municípios 
integrantes da FECAM - Federação Catarinense dos 
Municípios. A saber: 
 

FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE  
DOS MUNICÍPIOS 

SIGLA  / 
MUNICÍPIO SEDE 

ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS... 

AMESC 
ARARANGUÁ 

do extremo sul catarinense 

AMREC 
CRICIÚMA 

da região carbonífera 

AMUREL 
TUBARÃO 

da região de Laguna 

AMFRI 
ITAJAÍ 

da foz do rio Itajaí 

AMMVI 
BLUMENAU 

do médio vale do Itajaí 

AMAVI 
RIO DO SUL 

do alto vale do Itajaí 

AMURES 
LAGES 

da região serrana 

AMARP 
VIDEIRA 

do alto vale do rio do Peixe 

AMMOC 
JOAÇABA 

do meio oeste catarinense 

AMAUC 
CONCÓRDIA 

do alto Uruguai catarinense 

AMAI 
XANXARÊ 

do alto Iraní 

AMEOSC 
SÃO MIGUEL D’OESTE 

do extremo oeste catarinense 

AMOSC 
CHAPECÓ 

do oeste de Santa Catarina 

AMURC 
CANOINHAS 

da região do Contestado 

AMPLA 
MAFRA 

do planalto norte catarinense 

AMUNESC 
JOINVILLE 

do nordeste de Santa Catarina 

AMVALI 
JARAGUÁ DO SUL 

do Vale do Itapocu 

GRANFPOLIS 
FLORIANÓPOLIS 

da Grande Florianópolis 

AMERIOS 
MARAVILHA 

do entre rios 

AMNOROESTE 
  SÃO LOURENÇO DO SUL 

do noroeste catarinense 

AMPLASC 
CAMPOS NOVOS 

do Planalto sul catarinense 

 

Observação: de todos os municípios de SC, o único que 
não é integrante de nenhuma das associações da FECAM é 
Cocal do Sul. 
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Divisão Geográfica 
 

Esta forma de divisão do espaço catarinense, 
atende a uma certa “praticidade” comumente empregada e 
bastante difundida.  
 
Divisão Geográfica 
 

 

 
 
 

CLIMA 
 

Santa Catarina possui clima Subtropical. Este tipo 
climático ocorre em virtude da latitude, entre os paralelos 
25o e 29o S, numa área de transição entre a zona tropical e 
temperada. 
 
Características Gerais 
 

As principais características do tipo climático 
subtropical são: 

- mesotérmico; 
- distribuição regular das chuvas; 
- grande amplitude térmica; 
- forte ação das massas Polar atlântica (m.P.a.) e Tropical 

atlântica (m.T.a.); 
- ocorrência das quatro estações do ano. 

 
 

CLIMA  SUBTROPICAL 
Temperatura Média 18oC 
Amplitude Térmica Média 10oC 
Temperatura do Verão pode ser superior a 30oC 
Temperatura do Inverno pode ser inferior a OoC 
Temperatura da Primavera e 
Outono 

média de 12oC e 18oC 
 

Precipitação Média 1.000 / 1.500 mm. 
Ocorrências geadas, nevadas eventuais, 

ação da m.P.a. e m.T.a., 
frentes 

 
 

Fatores Climáticos Catarinenses 
 

Além da latitude, outros fatores contribuem para a 
composição da dinâmica climática. 
 

- Altitude: responsável pela redução das médias térmicas 
no planalto e região serrana. 
 

- Continentalidade: atua no centro-oeste do Estado, onde a 
posição interiorana determina maiores amplitudes 
térmicas. 
 

- Disposição do Relevo: embora o relevo catarinense não 
ofereça grande resistência a circulação das massas de ar, 
junto ao litoral ocorrem chuvas orográficas (ou de relevo). 
 

- Maritimidade: ameniza e regula as temperaturas junto ao 
litoral, determinando também incrementos na umidade. 
Santa Catarina é afetada por duas correntes marítimas, a 
do Brasil (quente) que atua o ano todo amenizando as 
temperaturas, e a das Malvinas (fria) com atuação 
ocasional, que diminui as temperaturas junto ao litoral sul. 
 

- Massas de Ar: atuam sobre o Estado  de maneira efetiva 
as massas de ar Tropical Atlântica (m.T.a.) - quente e 
Polar Atlântica (m.P.a.) - fria. 
A dinâmica atmosférica promovida pela m.T.a. e pela 
m.P.a. é observada o ano inteiro. Contudo a m.T.a. 
destaca-se na primavera e no verão, já a m.P.a. atua nos 
períodos de outono e inverno. 
O encontro destas massas origina a FPA (frente polar 
atlântica), resultando na ocorrência de chuvas (ciclônicas 
ou frontais) com a passagem desta frente em direção ao 
norte, grande instabilidade no tempo, ventos e queda na 
temperatura.  Após a passagem da FPA, o tempo torna-se 
estável, com temperaturas mais baixas. 
De modo esporádico e com baixo nível de influência, a 
massa Polar pacífica e a massa Tropical continental ainda 
atuam sobre a região. 
 

As Quatro Estações de 

SC 
 

Uma das características do clima subtropical, “as quatro 
estações”, sempre gerou confusão. Comumente elas - as 
estações - são apresentadas como “bem definidas”, o que 
não corresponde a realidade. Observamos claramente, 
pelas temperaturas, o inverno e o verão. Mas a primavera e 
o outono passam despercebidos. Note que as chuvas 
ocorrem o ano todo,  frentes também. 
 

As estações do clima subtropical segundo... 
 

- Almanaque Abril 2001 
“Apresenta estações do ano relativamente bem 
marcadas.” 
 

- José W. Vesentini – Brasil sociedade e espaço 
“Começa a haver já um esboço de primavera e outono...” 
 

- Eustáquio de Sene – Geografia geral e do Brasil 
“já começam a se delinear as quatro estações...” 
 

Tome cuidado! Os vestibulares aceitam o clima 
subtropical com estações bem ou mal definidas , tudo 
depende da bibliografia consultada para elaboração da 
questão. 
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Observações: 
 
1)  O fenômeno El Niño, atua sobre o Estado 

provocando aumento na pluviosidade e invernos 
mais amenos. Em 1982/83 o fenômeno ocasionou 
grandes enchentes no Vale do Itajaí, planalto Norte e 
Sul  do Estado.  No ano de 1997 - embora tenha-se 
registrado o pior El Niño desde o início do século - o 
Estado ficou em alerta para enchentes de grandes 
proporções. Felizmente elas não ocorreram, salvo 
casos isolados. A pluviosidade foi maior que o 
padrão normal, mas não ocorreram de forma 
concentrada, desfavorecendo maiores inundações.   

 
2)  Com menor intensidade que o fenômeno El Niño, no 

final de 1998 o Estado passou a ter sua dinâmica 
atmosférica perturbada pelo anti-El Niño, ou La 
Niña. Durante 1999 houve um agravamento das 
condições impostas por “La Niña”, ocorrendo 
rigoroso inverno e redução nos níveis pluviométricos 
sobre Santa Catarina, em especial no interior. 

 
 

Seca em Santa Catarina 
 
La Niña  x  Seca 

“De acordo com as avaliações das características 
de tempo e clima, de eventos de La Niña ocorridos no 
passado, observa-se que o La Niña mostra maior 
variabilidade, enquanto os eventos de El Niño apresentam 
um padrão mais consistente. Os principais efeitos de 
episódios do La Niña observados sobre o Brasil são:  
- passagens rápidas de frentes frias sobre a Região Sul, 
com tendência de diminuição da precipitação nos meses de 
setembro a fevereiro, principalmente no Rio Grande do 
Sul, além do centro-nordeste da Argentina e Uruguai.” 

 http://www.inpe.com.br  - outubro de 1999 

A Seca no Oeste 
A seca que vem afetando 83 municípios do Oeste 

de Santa Catarina começou a ser combatida de forma mais 
efetiva ontem com a deflagração, pelo Governo Estadual, 
da Operação Estiagem. Estão sendo enviados para as 
localidades mais atingidas caminhões-pipa com os quais o 
poder público espera minorar o sofrimento de milhares de 
famílias de agricultores. Cálculos preliminares indicam 
que 50 mil das 85 mil propriedades da região estão 
sofrendo com a falta de chuvas. (...) O prejuízo econômico 
já ultrapassa os R$ 90 milhões, atingindo sobretudo as 
lavouras de milho e feijão.  
A redução da colheita do milho preocupa sobretudo 
porque incide diretamente sobre a agroindústria, uma das 
bases da economia estadual. 
Jornal Diário Catarinense, A seca no oeste – editorial, 13/1/2000. 

 
 
3)  Em todo litoral ocorrem as brisas marinhas, onde é 

evidente sua dinâmica, soprando durante o dia do 
mar para a terra e a noite, da terra para o mar. 

 
 

Classificação Climática  
 

 
 

Segundo a classificação de Thornthwaite, Santa 
Catarina é dotada de um clima mesotérmico, com 
precipitação distribuída durante o ano todo. 

A posição do Estado, na região temperada úmida, 
dá ao Estado uma boa oferta de pluviosidade, sendo a 
região oeste do Estado e em torno de Joinville, áreas 
superúmidas. 

Usando o sistema de Köppen, Santa Catarina 
detém os tipos Cfa - com verão quente e Cfb - com verão 
fresco.  

O território catarinense se enquadra no clima do 
Grupo “C” - mesotérmico (o mês mais frio apresenta 
temperaturas inferiores a 18o e superiores a 3oC);  e “ f “ - 
tipo úmido (não há índices pluviométricos inferiores a 
60mm mensais). 

Devido ao fator altitude, distinguem-se outros 
dois subtipos: de verão quente “a “ - encontrado no litoral 
e no oeste onde as temperaturas do verão são elevadas; e 
de verão fresco (ameno) “ b “ -  nas zonas mais elevadas 
do planalto. 
 

Anotações 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
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RELEVO 
 
Características Gerais do Relevo  
 

Santa Catarina apresenta um relevo bastante 
acidentado, com formações de depressão, planaltos, 
planícies e serras. As terras baixas (a depressão e as 
planícies)  situam-se na porção oriental, em vales fluviais e 
na região costeira. O conjunto das terras altas compreende 
o divisor de águas e a parte interiorana do Estado. A 
geologia catarinense oscila de rochas vulcânicas a 
sedimentares. 
 

 
Altimetria 
 

O plano altimétrico varia entre zero e 1.600 metros de 
altitude, existindo raros ponto acima da conta dos 1.800 
metros. Estabelecidas faixas, a altimetria catarinense pode 
ser assim representada: 
 

- Faixa de 0 a 200 metros: encontra-se no litoral e pequeno 
trecho no extremo oeste. 
 

- Faixa de 200 a 400 metros: faixa de transição entre as 
terras baixas do litoral e as serras Geral e do Mar. Sua 
presença também é notada nos afluentes do rio Uruguai. 
Compreende a menor porção altimétrica catarinense. 
 

- Faixa de 400 a 800 metros: apresentando uma cota média 
de 600 metros, esta faixa abriga as serras litorâneas e 
planaltos ocidentais. 
 

- Faixa de 800 a 1.200 metros: abraçando maior parte da 
serra do Mar e dos planaltos interioranos, esta faixa 
corresponde a maior parcela do território catarinense.  
 

- Faixa de 1.200 a 1.600 metros: representa as maiores 
elevações do Estado na serra do Chapecó, da Taquara, do 
Espigão, da Pedra Branca, da Farrofa, da Anta Gorda, do 
Mar e Geral. 
 
Pontos Culminantes de Santa Catarina 
 
Morro da Boa Vista    => 1.827,00 m. (Serra Geral) 
Morro Bela Vista (do Guizoni) => 1.823,49 m. (Serra Geral) 
Morro da Igreja     => 1.822,00 m. ( Serra Geral) 
Morro Campo dos Padres    => 1.790,00 m. ( Serra Geral) 
Morro do Quiriri     => 1.430,66 m. (Serra do Mar) 
 

Observação: quanto ao ponto culminante de SC. existem 
divergências. A indicação do Morro da Boa Vista (entre os 
municípios de Bom Retiro e Urubici) aparece no Atlas 
Geográfico de SC, mas é uma cota não comprovada. Das 
indicações acima, somente o Morro da Bela Vista e do 
Quiriri tem cota comprovada. Daí, encontrar-se nas 
bibliografias sobre SC, outras indicações, por exemplo: 
- Almanaque Abril/98: Morro da Igreja (1.822 m); 
- Geo. Física de SC, Arlene Prates e outros: 1.808 metros 
entre Bom Jardim da Serra, Orleans e Urubici. 
 
 
Porções do Relevo  
 
Planície Costeira 
Faixa com altitudes médias entre 10 e 30 metros, 
corresponde a porção mais oriental, junto ao oceano 
Atlântico. Apresenta praias de areias com dunas, 
penínsulas, ilhas, pontais, enseadas, baías, lagunas e 
manguesais. Sua largura é bastante variada. No município 
de Garuva (norte do Estado) tem 26 Km, no Vale do Itajaí 
85 Km e ínfimos 500 metros nas proximidades de 
Florianópolis.   
 
Planícies Fluviais 
Corresponde às áreas planas situadas junto aos rios, 
periodicamente inundadas e utilizadas para agricultura. 
Encontram-se distribuídas de maneira irregular em 
pequenas extensões, com destaque para as da bacia do 
Itapocu, Paraná, Itajaí e rios do planalto de Lages. O 
caráter altimétrico situa-se entre os 30 e 200 metros, sendo 
extremamente variado. 
 
Serra Geral 
Formada pelas escarpas do planalto dos Campos Gerais, 
apresenta desníveis acentuados de até 1.000 metros. Sua 
direção geral é norte-sul. Nesta porção encontra-se a Serra 
do Rio do Rastro e vales fluviais com aprofundamentos 
superiores aos 500 metros, verdadeiros canyons. 
 
Patamares da Serra Geral 
Faixas estreitas no estremo sul do Estado, muitas vezes 
interrompidas pela ação erosiva dos rios. Constitui-se num 
testemunho do recuo das escarpas conhecidas como Serra 
Geral. 
 
Depressão da Zona Carbonífera Catarinense 
Faixa do estremo sul catarinense, no sentido norte-sul. 
Apresenta formas de relevo variadas, como colinas e vales 
encaixados, vertentes íngremes e formas residuais de topo 
plano. 
 
Patamares do Alto Rio Itajaí 
Dispondo-se em uma faixa geral de noroeste para sudeste, 
apresenta evidências da ação dos agentes erosivos, tendo 
extensos patamares e mesas limitadas por escarpas. É 
grande a amplitude altimétrica entre o topo das formações 
e o fundo dos vales. Em alguns pontos o relevo atinge 
mais de 1.220 metros. 
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Relevo Catarinense 
 

 
 
 
Planalto Ocidental 
 

- Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio Uruguai 
O trabalho dos agentes erosivos deu a esta porção do 
relevo catarinense vales profundos e encostas em 
patamares. Trata-se de um planalto monoclinal, com sua 
maior cota altimétrica na borda leste, com mais de 1.000 
metros. Daí segue o rebaixamento para oeste e noroeste 
atingindo cotas inferiores aos 300 metros. 
 

- Planalto dos Campos Gerais 
Apresenta-se em grandes blocos isolados pelo Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu/Uruguai, em unidades denominadas 
como planalto de Palmas, Capanema, Campos Novos e 
Chapecó. Estes blocos tem cotas altimétricas acima das 
áreas vizinhas, apresentando as mais elevadas ao leste, 
marcas superiores aos 1.200 metros, nas proximidades da 
“cuesta” da Serra Geral. No planalto de Chapecó, 
encontram-se cotas de 600 metros. 

 
Planalto de Lages 
Apresentado como um degrau entre os Patamares do alto 
rio Itajaí e o planalto dos Campos Gerais. Suas cotas estão 
entre os 850 e 900 metros. Predominam as formas 
colinosas com alguns morros testemunhos de maior 
altimetria (caso do morro do Tributo - 1.200 metros). 
Também aparecem ressaltos topográficos com frente 
voltada geralmente para sudeste. 
 
 
 

Planalto de Mafra 
No extremo norte do Estado apresenta colinas com 
pequena  amplitude  altimétrica,  formando  uma superfície  
regular, quase plana. A “cuesta” da Serra Geral, que serve 
de limite em alguns setores entre o Patamar de Mafra e o 
planalto dos Campos Gerais, corresponde a um desnível de 
300 metros em média. As altitudes médias desta unidade 
são de aproximadamente 750 metros, sendo que as 
menores cotas são registradas junto ao sopé da “cuesta” da 
Serra Geral e se situam em torno dos 650 metros. 
 
Serra do Mar 
No extremo norte de Santa Catarina, o relevo apresenta-se 
como uma serra propriamente dita, com vertentes para 
leste e para oeste; a vertente leste (atlântica) é a de maior 
declividade. Contém conjuntos de cristas e picos separados 
por vales de grande amplitude altimétrica, superiores aos 
400 metros. Nessa unidade encontram-se pontos com 
1.500 metros de altitude. 
 
Planalto de São Bento do Sul 
Apresenta cotas altimétricas variando entre os 850 e 950 
metros. Esta pequena porção do relevo catarinense situa-se 
no extremo norte do Estado, com formas colinosas. 
 
Serras do Leste Catarinense 
De Laguna até Joinville, no sentido norte-sul, caracteriza-
se por um conjunto de serras subparalelas. Suas cotas 
altimétricas variam entre 1.200 metros e 100 metros. 
Ocorre o término de algumas formações junto ao litoral, 
originando pontais, penínsulas e ilhas. 
Geologia 
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A geologia do Estado de Santa Catarina pode ser 
classificada em cinco grandes domínios. Note que mesmo 
pequeno em área territorial, Santa Catarina detém uma 
variedade de formações geológicas. 
 
Embasamento Cristalino 
=> Pré-cambriano – rochas Arqueozóicas e Proterozóicas  

(de 2,5 bilhões a 570 milhões de anos) 
Ocupando o espaço da Serra do Mar e Serras do Leste 
Catarinense, é um conjunto de rochas antigas e resistentes. 
Destacam-se as formações de gnaisses, xistos e granitos. 
 
Coberturas Vulcano-Sedimentares (Eo-Paleozóicas) 
=> Paleozóico (de 570 a 280 milhões de anos) 
Conjunto de rochas pouco dobradas e fracamente afetadas 
pelo metamorfismo. Destacam-se os arenitos e 
conglomerados entremeados por rochas vulcânicas 
extrusivas (basalto). Ocorrem em quatro bacias isoladas, 
nas regiões de Campo Alegre; Corupá, Itajaí; Cambirela e 
Ilha de Santa Catarina. 
 
Cobertura Sedimentar Gonduânica 
=> Paleozóico – Permiano Superior  

(de 280 a 190 milhões de anos) 
Ocorre ao final da vertente oriental da Serra do Mar e 
Serras do Leste Catarinense até aproximadamente o meio-
oeste, sendo um conjunto de depósitos sedimentares 
variado em tempo geológico e material constituinte. 
Destacam-se as formações carboníferas, calcárias, 
argilosas e pirobetuminosas. 
 
Rochas Vulcânicas Extrusivas (Efusivas)  
– Formação da Serra Geral 
=> Mesozóico (de 190 a 130 milhões de anos)  
Rochas originárias de sucessivos derrames vulcânicos 
ocorridos na Bacia do Paraná entre o Jurássico Superior e 
Cretáceo Inferior. Recobrem cerca de 50% do território 
catarinense na porção interiorana.  
 
 
 
Cobertura Sedimentar Quaternária 
=> Cenozóico (menos de 2,5 milhões de anos) 

Junto ao litoral, os sedimentos de origem marinha, aluvial, 
lacustre e encostas, apresentam-se inconsolidados ou 
fracamente consolidados, sendo areias, argilas e 
conglomerados. 
 
 

VEGETAÇÃO 
 

A vegetação é reflexo das condições naturais 
(umidade, luminosidade, calor, fertilidade, etc.) do lugar 
em que ocorre. Os elementos climáticos, principalmente a 
temperatura e a umidade, são determinantes para o tipo de 
vegetação de uma área. O processo natural de 
seleção/adaptação permite identificar espécies e formas de 
vida próprias de ambientes diversos (úmido, árido, salinos, 
etc.). Como conseqüência deste processo, ocorre o 
desenvolvimento de diversas formações vegetais (arbórea, 
estacionais, ombrófilas, etc.)  
 Santa Catarina, por sua situação geográfica, 
formas de relevo, tipos de rochas e solos, possui ampla 
variedade ambiental, apresentando várias regiões 
fitogeográficas. 
 
 
Cobertura Vegetal de Santa Catarina 
 

 
 
 
- Floresta Ombrófila Mista (Mata das Araucárias): 
aparece no interior, exposta aos rigores térmicos. É uma 
floresta tropical rarefeita associada às Araucárias.  Neste 
ambiente observa-se a imponente araucária, a erva mate, 
a imbuia, a canela etc. 
 
- Floresta Estacional Decidual (Mata Caducifólia): 
surge no oeste catarinense, também denominada floresta 
subtropical. Trata-se de uma formação florestal rarefeita, 
caducifólia e poucos elementos perenifoliados. 
São encontradas imbuias, guajuviras, paus-marfim, 
canelas, etc. Não se observa naturalmente a ocorrência de 
Araucária. 
 
 
- Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica): ocupa as 
planícies e serras da costa catarinense, com ambientes 
marcados intensamente pela influência oceânica (umidade 
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e baixa amplitude térmica). É latifoliada, heterogênea e 
hidrófila.  
São exemplos de espécies encontradas na Mata Atlântica: 
canela, peroba, cedro, figueira, palmito, xaxim, epífitas e 
lianas. 
 
- Formações Pioneiras (mangues): faixa estreita de 
vegetação litorânea de dunas, mangues e restingas junto ao 
litoral. 
 
- Savana (Campos do Planalto): no planalto catarinense, 
formam uma região de campos “sujos” com ocorrência de 
árvores, arbustos e mata de galeria. 
 
 

“O Estado de Santa Catarina, apesar de possuir a maior 
área de floresta nativa da região Sul, está com seu 
patrimônio vegetal natural em adiantado estágio de 
extermínio. Os campos naturais, como as florestas, cedem 
espaço à agricultura. A expansão das áreas agrícolas e 
pecuárias mudou a fisionomia geral das paisagens 
catarinenses, devastando o patrimônio florestal do Estado. 
Somente na região costeira as reservas alcançam maior 
expressão, entretanto, a grande maioria do verde natural 
que se observa são formações secundárias pobres, reflexo 
da dinâmica de reconstituição da cobertura vegetal.” 

 

Atlas escolar de Santa Catarina 
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.............................................................................................. 
 

 
 
 

HIDROGRAFIA 
 

A disposição do relevo em Santa Catarina, onde a 
Serra do Mar e a Serra Geral estabelecem o divisor de 
águas, determinou a existência de dois sistemas 
independentes de drenagem: o sistema integrado da 
vertente do interior (bacia do Prata), comandado pelas 
bacias dos rios Paraná e Uruguai, e o sistema da vertente 
do Atlântico (litoral de Santa Catarina), formado por um 
conjunto de bacias isoladas. 

O sistema do interior ocupa uma área de 60.185 
Km2 (63% do território catarinense). Destacam-se as 
bacias do Uruguai (49.573 Km2), cujo curso do rio tem 
2.300 Km, e a do Iguaçu (10.612 Km2). Outros rios 
importantes são: Peixe, Canoas, Pelotas, Negro e Timbó. 

O sistema do Atlântico ocupa 35.298 Km2 (37%  
do Estado).  Destaca-se a bacia do Itajaí com 15.500 Km2 
de área aproximada. Esta bacia tem como rio principal o 
Itajaí-Açú, que conta com dois grandes formadores: os rios 
Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste; e com dois grandes 
tributários: os rios Itajaí do Norte ou Hercílio e Itajaí-
Mirim, formando assim, a maior bacia inteiramente 
catarinense. 

Outros rios importantes da vertente do Atlântico 
são: Tubarão, Araranguá, Itapocu, Tijucas, Urussanga, 
Manpituba (divisa SC/RS), Cubatão do Norte e Cubatão 
do Sul. 

Os rios do interior tem sentido longitudinal e 
grande potencial hidrelétrico. Os rios para o Atlântico são 
longitudinais, de forte gradiente no curso superior e no 
curso médio e no inferior aparecem meandros. O regime 
dos rios catarinenses é pluviométrico, com dois picos, na 
primavera e final do verão. Nas demais características, os 
rios catarinenses apresentam foz de tipo estuário, sendo 
perenes e exorréicos. 
 

As bacias do Negro, Tubarão, Itapocu e Itajaí-
Açu, entre outras, freqüentemente assustam os 
catarinenses com as enchentes. Em especial no Vale do 
Itajaí, onde as enchentes atingem Blumenau, foram 
construídas barragens para contenção das cheias. Também 
existe um programa de monitoramento do nível dos rios, 
visando prever as cheias. O problema está longe de 
encontrar solução, os rios continuam sendo assoreados e as 
matas ciliares estão muito agredidas. Nos centros urbanos, 
o lançamento de lixo no curso dos rios amplia o perigo de 
alagamentos. 
 
A preocupação com as cheias no Vale do Itajaí 
 

NÍVEL DO RIO ITAJAÍ-AÇU 
 

Cidade 
Chuvas em 
m.m. das 

últimas 24 h. 

Nível 
em 

metros 

Nível 
médio 

de abril 

Nível 
médio 
anual 

Nível 
de 

alerta 
Blumenau 2.2 0.50 0.87 2.23 6.00 
Apiúna 4.0 1.39 0.75 0.93 4.00 
Ibirama 6.1 0.91 0.95 1.08 3.00 
Rio do Sul 5.9 2.07 1.51 1.93 6.00 
Itururanga 3.4 0.60 0.43 0.55 3.50 
Taió 9.1 3.08 0.96 1.27 7.00 
Timbó 3.2 1.10 1.04 1.20 6.50 
                                                               Jornal de Santa Catarina: 14.04.99 
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Hidrografia – alguns rios catarinenses 
 

 

Vertente do Interior 
1- rio Peperi-Guaçu 
2- rio das Antas 
3- rio Chapecó 
4- rio Irani 
5- rio Jacutinga 
6- rio do Peixe 
7- rio Uruguai 
8- rio Canoas 
9- rio Lava-Tudo 
10- rio Pelotas 
11- rio Iguaçu 
12- rio Timbó 
13- rio Canoinhas 
14- rio São João 
15- rio Preto 
16- rio Negro 

 
Vertente do Litoral 

17- rio Saí-Guaçu 
18- rio Cubatão 
19- rio Itapocu 
20- rio Itajaí-açu 
21- rio Tijucas 
22- rio Tubarão 
23- rio Urussanga 
24- rio Araranguá 
25- rio Mampituba 

 
 

ECOLOGIA 
 
Pontos Críticos da Ecologia Catarinense 
 
1) Vale do Rio do Peixe: as atividades da agroindústria, 
principalmente a criação e beneficiamento das aves e 
suínos, contaminaram praticamente todos os recursos 
hídricos da região. No vale do rio do Peixe, é grande 
também a poluição causada pelos efluentes urbanos e 
despejos das fábricas de papel e celulose. 
 
2) Mata das Araucárias: o corte sistemático por vários 
anos, visando a obtenção da madeira de pinho, reduziu a 
formação a pequenas amostras. 
 
3) Mata Atlântica: ambiente devastado pelo corte da 
madeira, retirada da cobertura para dar lugar a agricultura, 
gado e cidades, extração do palmito e xaxim. Essa 
formação cedeu lugar as áreas de maior ocupação junto a 
costa atlântica, sendo agredida também pela poluição 
atmosférica. 
 

“A cobertura vegetal do Estado originalmente era 
de 81%, hoje é de apenas 14%, portanto, se não forem 
tomadas providências rápidas e eficazes, a própria 
população passará a sofrer as conseqüências dos agentes 
poluidores.” 
“Em Santa Catarina, a preocupação a nível governamental 
em criar unidades de conservação surgiu em 1975, com a 
decretação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.  

A seguir foram criados: Reserva Biológica Estadual do 
Sassafrás, Reserva Biológica Estadual da Canela Preta, 
Parque Estadual da Serra Furada, Reserva Biológica 
Estadual do Aguaí e Estação Ecológica do Bracinho. A 
administração dos parques e reservas está afeta à FATMA, 
com exceção da reserva do Bracinho, propriedade da 
CELESC.” 

Atlas escolar de Santa Catarina 
 

 
4) Norte do Estado: lançamento de metais pesados 
(oriundos do setor metal-mecânico) e efluentes urbanos no 
rio Cachoeira, contaminando a lagoa do Saguaçu e a baia 
da Babitonga. Essa contaminação afeta a qualidade das 
águas ofertadas à população e compromete a produção 
pesqueira. 
 
5) Vale do Itajaí:  freqüente despejo das indústrias têxteis, 
esgoto e derivados da agricultura. O uso inadequado do 
solo amplia o assoreamento dos rios. 
 
6) Litoral: em vários pontos (Balneário Camboriu, 
Florianópolis, Piçarras) a especulação imobiliária tem 
promovido aterros e mudanças na dinâmica do mar. O 
lançamento de efluentes urbanos compromete a qualidade 
da água, sendo muitas praias na época de veraneio, 
impróprias para banho. 
 
7) Região Carbonífera: contaminação da atmosfera, rios 
e solo devido a lavra e beneficiamento do carvão. Tem-se 
a  área  como  a  primeira  em  agressão  no Estado e  a 14a  
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mais poluída do Brasil. Ali também o processamento da 
fécula (amido de mandioca) ocasiona grande poluição aos 
rios. 
Recentemente, o Governo do Estado anunciou um grande 
projeto de despoluição do Complexo Lagunar Sul (lagoas 
Mirim, do Imaruí e Santo Antônio), seriamente 
comprometido pelos rejeitos da extração carbonífera. 
 

Berçário Gigante 
Governo cria área de proteção para reprodução de baleia 
franca no litoral de Santa Catarina 
 
 

 
 
 
 

“A baleia franca, a mais gorda das nove espécies do 
mamífero aquático encontradas no Brasil, é também a 
segunda mais ameaçada de extinção. Estima-se que 
existam apenas 7.000 exemplares nadando pelo mundo. 
No litoral de Santa Catarina, porém, elas parecem as donas 
do território. 
Com 100 quilômetros de extensão, entre o Farol de Santa 
Marta e o sul da Ilha de Santa Catarina, e 9 quilômetros 
mar adentro, a nova APA vai garantir que esse lugar 
continue sendo um berçário de baleias na costa brasileira. 
É ali que, todo ano, elas se reproduzem e amamentam seus 
filhotes até que tenham condições de sobreviver em alto-
mar. O turismo de observação de baleias movimenta 500 
milhões de dólares e atrai 5 milhões de pessoas para 
diversas praias do mundo. No Brasil, apenas o 
Arquipélago de Abrolhos conta com estrutura turística 
para esse tipo de atividade. A diferença é que lá as baleias 
jubarte ficam menos concentradas do que as francas no 
litoral catarinense. Além disso, para observá-las é preciso 
fazer viagens de barco que duram um dia inteiro. Em Santa 
Catarina, muitos donos de hotéis e pousadas estão se 
equipando para oferecer aos hóspedes uma visão 
privilegiada do espetáculo das baleias.” 

Veja, 16.06.1999 – ambiente - Cristine Prestes 
 
 

Quadro Humano 
 

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 
 
1) Fase Pré-Cabralina 
- Ocupação indígena: Carijós (litoral); Jê, Xôklene e 
Kaigang (vales, encostas e planalto). 
 
2) Séc. XVII - Expansão do povoamento do litoral 
- Vicentistas: fundação de São Francisco do Sul, 
Florianópolis e Laguna. 
 
3) Meados do Séc. XVIII 
- Litoral: vicentistas, açorianos e madeirenses que 
desenvolvem a agricultura. Portugal procura resolver 
problemas de excesso de população no arquipélago dos 
Açores e efetivar a ocupação de Santa Catarina.  
- Interior (planalto):  paulistas em busca do gado do Rio 
Grande do Sul fundam Lages em 1771. 
* Estas duas correntes ficaram isoladas até metade do 
século  XIX. 
 
4) Séc. XIX - Migração européia não-ibérica 
Com a falta de apoio governamental, a colonização não-
ibérica foi promovida por companhias particulares de 
colonização. 
- Alemães, eslavos e italianos. 
 
5) Séc. XX - Expansão Gaúcha 
Promovida a partir dos vales médios dos rios do Peixe e 
Uruguai e, posteriormente, o Médio e o Extremo-Oeste. 
 
 
Ocupação de Santa Catarina 

 

 
Origem do Povoamento 
 

1 – Vicentista e Açoriana 
2 – Colonização Européia 
3 – Paulista 
4 – Paulista e colonização Européia 
5 – Expansão da Colonização Européia do Estado 
6 – Expansão da Colonização Européia do Estado do 
      Rio Grande do Sul 
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DEMOGRAFIA 
 
- População Absoluta (2000):  5.333.284 hab. 

� 11a  no ranking nacional 
� 3,15% da população nacional 
� 21,1% da população da Região Sul 

 
- Crescimento Populacional (2000): 1,82%/ano 
 
- Os maiores municípios em população (2000): 

� Joinville…....: 428.974 
� Florianópolis: 331.784 
� Blumenau.....: 261.868 
� Criciúma.......: 170.274 
� São José........: 169.252 

 
- Os menores municípios em população (2000): 

� Lajeado Grande: 1.571  
� Santiago do Sul: 1.696 
� Tigrinhos..........: 1.876 

 
- População Urbana e Rural (2000) 

� Urbana: 4.197.287 ( 79,2% ) 
� Rural...: 1.135.997 ( 20,8% ) 

 
- População Relativa (2000)  

� 55.9 hab./ Km2  
(Brasil = 19,8 hab./Km2  /  Região Sul = 43,80 hab./Km2 ) 
 
 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO ABSOLUTA 
Censo Total de 

Habitantes 
População 

Urbana 
População 

Rural 
1950 1.560.502    362.717 1.197.785 
1960 2.129.252    688.358 1.440.894 
1970 2.901.734 1.246.043 1.655.691 
1980 3.627.933 2.154.238 1.473.695 
1991 4.541.994 3.208.537 1.333.457 
1996 4.875.244 3.563.803 1.131.441 

 
 
- Distribuição sexual (2000): 

� Homens  : 2.657.663 ( 49,8% ) 
� Mulheres: 2.675.621 ( 50,2% ) 

 
 
- Denomina-se barriga-verde ou catarinense o habitante 
“natural” do Estado de SC. 
 
 
População Economicamente Ativa - PEA 
 
PEA - Distribuição por setores de atividade em SC (%) 

Setores de Atividade  1997 
Primário (agricultura, extrativismo e pecuária)  17,5 
Secundário (indústria e constr. civil)  43,1 
Terciário (comércio e serviços)  39,4 
 
 
 

Estrutura Etária 
 
- Expectativa de Vida:  70,5 anos  

VEJA.  O guerreiro e o trabalhador. São Paulo:     
     Veja, 11 de  novembro de 1998. 127 p. 

 
ESTRUTURA ETÁRIA CATARINENSE 

Faixas Porcentagem da População Absoluta 

Etárias 1980 1991 1996 
Jovens 

(0 a 19 anos) 
 

56,6 
 

50,2 
 

43,0 
Adultos 

(20 a 59 anos) 
 

38,8 
 

44,3 
 

50,3 
Idosos 

(60 anos ou +) 
 

4,6 
 

5,5 
 

6,7 
 
 
- Analfabetismo (1998): 6,4%  
 
- Analfabetismo funcional (1998): 20% 
 
 
Distribuição da Renda 
 
- Renda “Per Capita” (1996)  

� US$ 5.767 por hab./ano 
( Brasil = US$ 4.743  /  Região Sul = US$ 4.786 ) 

 
 

Distribuição da Renda 
 

DISTRIBUIÇÃO DA PEA ATIVA 
POR FAIXA DE SALÁRIOS MÍNIMOS (SM) - 1990 (%) 

 
 

Até 1 SM 

 
Mais de 
1 SM 

a 
2 SM 

 
Mais de 
2 SM 

a 
10 SM 

 
Mais 

de 
10 SM 

 
Sem 

rendimento 
ou 

declaração 
 

9,5 17,3 42,7 9,3 21,2 
 
 
 

 
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 
 

“O índice de desenvolvimento humano, IDH, é 
um termômetro usado pela ONU para avaliar as 
condições de vida nos 174 países-membros da 
organização. É um ranking no qual recebem notas entre 
zero e 1 de acordo com seu grau de desenvolvimento em 
três áreas: educação, renda e expectativa de vida. Notas 
abaixo de 0,5 indicam baixo desenvolvimento humano.” 

 
VEJA.  O mais difícil foi feito. São Paulo: Veja,  

     16 de setembro de 1998. 114 p. 
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  Usando-se o IDH nacional por municípios para 
aferir a qualidade de vida, Santa Catarina tem 15 
municípios entre os 50 de melhor qualidade de vida no 
Brasil. 
  
- I.D.H. de Santa Catarina (1996) => 0,863  
 
 

IDH em Santa Catarina (1996) 
Município Ranking 

Nacional 
Ranking 
Estadual 

IDH 

Florianópolis 2o 1o 0.833 
Indaial 4o 2o 0.829 
Gaspar 6o 3o 0.825 
Videira 9o 4o 0.824 
Timbó 10o 5o 0.823 

Blumenau 14o 6o 0.822 
Grão Pará 16o 7o 0.820 
São José 18o 8o 0.819 
Tubarão 20o 9o 0.816 
Joaçaba 

São Ludgero 
35o 10o 0.811 

B. Camboriú 
Schroeder 

41o 11o 0.810 

Jguá. do Sul 44o 12o 0.809 
Joinville 45o 13o 0.808 

 
 

Mesmo com indicadores sociais satisfatórios, 
Santa Catarina apresenta em áreas urbanas e rurais 
mazelas da pobreza. Nas principais cidades cresce o 
favelamento e marginalização, no campo a subnutrição e o 
analfabetismo ainda são alarmantes. 
 
 

AIDS em Santa Catarina 
A cidade de Itajaí registra a maior incidência de casos 
entre os municípios brasileiros. São 1.010 notificações 
para cada 100 mil habitantes. Em segundo lugar, com 847 
casos, vem o Balneário Camboriú. 
Florianópolis ocupa o 8o lugar. 

Jornal A Notícia – 1/9/2000 

 
 

 
  IDS – Índice de Desenvolvimento Social – 2000 
 

1o – Jaraguá do Sul 
2o – Brusque 
3o – Blumenau 
4o – Joinville 
5o – Balneário Camboriú 
6o – Florianópolis 
 
=> Cerro Negro – último lugar 
 

 
 
 

Quadro Econômico 
 

INDÚSTRIA 
 

Responsável por mais de 30% do produto bruto 
estadual, a indústria catarinense encontra-se ligada aos 
setores tradicionais (alimentar e têxtil) e dinâmicos 
(papeleiro, móveis e metal-mecânico). 

O setor industrial de Santa Catarina acompanhou 
o desenvolvimento registrado no Brasil após 1930. Nota-se 
o aproveitamento de setores conhecidos pelos imigrantes, 
caso da indústria têxtil e metal-mecânica. De maneira 
geral, a inexistência de cidades de grande porte contribuiu 
para que o Estado não apresentasse grandes concentrações 
industriais. A partir da década de 1960, o estabelecimento 
de novas rodovias, com outras regiões do País e dentro do 
próprio Estado, impulsionou a indústria. 

As empresas industriais estão agrupadas em 
pólos regionais especializados, destacando-se o de 
cerâmica, o têxtil, o eletro-meta-lmecânico, o 
agroindustrial, o de madeira e o de papel. São cerca de 43 
mil indústrias, das quais 455 de porte médio e 108 
grandes, que empregam 365 mil trabalhadores. 
 
Eixos ou Pólos Industriais 
 

 
 
1 – Oeste Catarinense 
AGROINDÚSTRIA, alimentos, 
madeiras. 
 
2 – Planalto Norte 
MÓVEIS, erva-mate, madeiras. 
 
3 – Nordeste Catarinense 
ELETRO-METAL-MECÂNICA, 
informática, plástico rígido (PVC), 
têxtil/vestuário.   
 
4 – Vale do Itajaí-Açu 
TÊXTIL/VESTUÁRIO, 
agroindústria, informática, metal-
mecânica, mineral não-metálico 
(calcário), pescado, vestuário.  

5 – Vale do Tijucas 
CERÂMICA, calçados. 
 
6 – Grande Florianópolis 
Informática, material 
gráfico, móveis, vestuário. 
 
7 – Sul Catarinense 
CERÂMICA, calçados, 
carvão mineral, fécula, 
plástico descartável, 
têxtil/vestuário. 
 
8 – Região Serrana 
(planalto de Lages) 
PAPEL/PAPELÃO, 
celulose, madeiras. 
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Oito mil empregos 
A indústria catarinense vai investir R$ 1,23 bilhão dentro 
do Estado no triênio 2000 e 2002. A Fiesc (Federação da 
Indústria do Estado de SC.) estima que serão criados 8 mil 
empregos novos somente em 2000 em razão de R$ 541,3 
milhões aplicados em SC e de outros R$ 331,5 milhões em 
outras regiões do País por empresas catarinenses. O 
dinheiro vai, prioritariamente, para aquisição de máquinas 
e equipamentos (16,79%); inovação tecnológica e 
informática (11,07%).  

Jornal A Notícia – 1/9/2000  
 

 
Nos últimos dois anos, multiplicaram-se na mídia 

catarinense manchetes festejando o incremento da 
produção industrial (tanto na abertura de novas fábricas, 
quanto no aproveitamento da infra-estrutura já existente). 
O Estado é alvo de investimentos externos, atraídos por 
facilidades fiscais, satisfatória rede de transportes, mão-de-
obra qualificada, proximidade de outros centros produtores 
e consumidores (Centro-Sul brasileiro e MERCOSUL).  
 

TURISMO 
 

  Santa Catarina é dotada de belezas naturais, rede 
hoteleira e festas típicas que atraem significante fluxo de 
turistas. O Governo Estadual, através da SANTUR, 
desenvolve uma empreitada visando a profissionalização, 
resgate histórico e divulgação da boa imagem do turismo 
no Estado. 

 

“Rotas do turismo em Santa Catarina 
  Em cada microrregião a sensação de um país diferente” 

A Notícia, Especial, 25/11/98. 
 

No litoral ocorre o turismo sazonal de verão, onde 
São Francisco do Sul, Balneário Camboriu e Florianópolis 
são as maiores expressões. As prefeituras do litoral 
investem na melhoria das condições de balneabilidade 
(hotéis, transporte, saneamento, lazer etc.). 

O interior (Lages, Piratuba, Fraiburgo etc.) 
oferece hotéis-fazenda, fontes termais e o turismo 
ecológico. 

Durante todo o ano, em especial em outubro, 
festas animam e atraem turistas para o Estado. As mais 
expressivas festas são: Oktoberfest (Blumenau), Marejada 
(Itajaí), Fenareco e Festa de Azambuja  (Brusque), 
Fenatiro, Fenashopp, Festa das Flores e Festival de Dança 
(Joinville), Festilha (São Francisco do Sul), Schützenfest 
(Jaraguá do Sul). 

Na praia de Penha, litoral norte, encontra-se o 
parque Beto Carrero World, parque temático de diversões, 
um dos maiores do mundo na categoria. Em Nova Trento, 
alto vale do rio Tijucas, ganha vulto o santuário da Beata 
Madre Paulina. Balneário Camboriu, Blumenau, 
Florianópolis e Joinville investem na realização de 
congressos empresariais e culturais nos “centros de 
eventos” e na rede hoteleira.  
 A recepção de Cruzeiros Marítimos, com 
destaque para São Francisco do Sul, Porto Belo, Itajaí e 
Florianópolis e o turismo de Terceira Idade pode ser visto 
como uma “nova frente” aberta para a indústria do turismo 
em Santa Catarina.  

Mesorregiões Catarinenses  
Os roteiros turísticos e atrativos mais importantes 

 

 
Oeste 
=>“Nova Rota das Termas” (Águas de Chapecó, Piratuba) 
- Região do Contestado (Caçador) 
- Festa da Maçã (de Fraiburgo) 
- Oktoberfest (de Itapiranga) 
- Artes Sacras (Treze Tílias) 
 

Norte   
=> “Caminho dos Príncipes” (Joinville) 
- Museu Nacional do Mar (São Francisco do Sul) 
- São Francisco do Sul (praias e patrimônio histórico) 
- Fenachopp, Festival de Dança, Festa das Flores (Joinville) 
- Schützenfest -Festa do Tiro (Jaraguá do Sul)  
 

Vale do Itajaí-Açu 
=>“Vale Europeu”  (Blumenau, Pamerode...) 
=>“Rota do Sol”  (praias: Balneário Camboriú, Piçaras...) 
Parques Temáticos: “Beto Carreiro World” – Penha;         
UNIPRAIAS  e  Zoológico da Santur – Balneário Camboriú  
- Oktoberfest (Blumenau) 
- Fenarreco e Festa de Azambuja (Brusque) 
- Marejada (Itajaí) 
- Festa da Cachaça (Luís Alves) 
- rafting (Ibirama) 
 

Grande Florianópolis 
 

1) Vale do Tijucas 
- Santuário de Madre Paulina 
 
2) Florianópolis 
=>“Capital da Natureza” 
- Águas termais (Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz) 
- Fenaostra (Florianópolis) 
- Praias: Jurerê Internacional, Canasvieiras, Joaquina, 
Campeche – em Florianópolis. 
 

Sul Catarinense 
=>“República Juliana” 
- Farol de Santa Marta (Laguna) 
- Obras de Zé Diabo (Orleãns) 
- Mina Modelo (Criciúma) 
- Parque de Aparados da Serra (cânions na fronteira com RS.) 
- Praias de Garopaba e Laguna 
 

Região Serrana (planalto de Lages) 
=>“Serras Catarinenses” 
Serra do rio do Rastro 
Festa Nacional da Maçã (São Joaquim) 
Festa do Pinhão (Lages) 
Precipitação de Neve (São Joaquim, Lages, Bom Jardim da 
Serra, Urubici, Urupema) 
Hotéis Fazenda  
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AGRICULTURA 
 

A agricultura catarinense está diretamente ligada 
a ocupação e a história. No litoral e vales atlânticos, de 
ocupação açoriana, alemã e italiana, desenvolveu-se a 
policultura de subsistência. No planalto, meio-oeste e oeste 
a fixação de paulistas e gaúchos, de forma mais tardia, 
desenvolveu as propriedades de maior porte com destaque 
à pecuária. 

 
Quanto ao tamanho dos lotes rurais, predominam 

as pequenas e médias propriedades (minifúndios), ainda 
ligadas a estrutura familiar. 

 
O setor agrícola representa uma importante 

atividade da economia catarinense, respondendo por 
17,4% do PIB estadual. O agribusiness contribui com 
mais de 40% do PIB estadual. 

 
Os 3 mil estabelecimentos de indústrias agrícolas 

e agro-alimentares, por si sós, respondem por 19% da 
renda, empregando cerca de 35 mil pessoas.  

 
O território para a produção agrícola, contudo, 

apresenta consideráveis limitações. O relevo bastante 
acidentado, associado as extensas áreas com 
pedregosidade e afloramento de rochas, atua como fator 
limitante, permitindo uso sem restrições a práticas 
convencionais de manejo de apenas 30% dos solos. Não 
obstante, 25% de seu território é ocupado com áreas 
cultivadas. 

 
Santa Catarina está entre os seis principais 

Estados produtores de alimentos e apresenta os maiores 
índices de produtividade por área, graças à capacidade de 
trabalho e de inovação do agricultor, ao emprego de 
tecnologias de ponta e ao caráter familiar de mais de 90% 
das 203 mil propriedades agrícolas. 
 
 

Solos 
 

Aproximadamente 60% dos solos do Estado 
apresentam baixa fertilidade natural, necessitando de 
calagem e adubação para uma produção agrícola 
satisfatória.  

 
Os solos de fertilidade natural elevada ocupam 

uma área de 21% da superfície do Estado, mas grande 
parte deles se situam em relevo muito acidentado, não 
recomendando sua utilização para a agricultura. 

 
Apesar do relevo ser um fator limitante para a 

utilização dos solos de boa parte do território catarinense, 
principalmente com culturas anuais, na maioria das vezes 
esta limitação não está sendo respeitada, ocasionando 
grandes perdas por erosão e reduzindo drasticamente o 
tempo de utilização do solo. 

 
Atlas escolar de Santa Catarina 

PECUÁRIA 
 

A pecuária catarinense ganha destaque pelo 
volume da produção, produtividade aferida e qualidade 
atingida pelo setor. 

Notadamente nas porções do planalto, meio-oeste 
e oeste, as atividades de criação animal iniciadas pelos 
paulistas e gaúchos ganham uma nova dinâmica, pela 
implantação do sistema integrado de criação, atrelado as 
necessidades do setor agroindustrial. Cidades como 
Chapecó, Caçador, Seara, Joaçaba e Videira abrigam 
grandes frigoríficos, a exemplo da Perdigão, Sadia e Seara. 
 

(...) o centro-oeste de Santa Catarina apresenta grande 
concentração de frigoríficos (Sadia, Perdigão, Chapecó, Seara, 
etc.) e se destaca na criação de aves e suínos em pequenas e 
médias propriedades, que fornecem a matéria-prima às 
empresas.” 

     MOREIRA  e SENE, Geografia espaço  geográfico e 
                  globalização, S.Paulo, Scipione, 1998 

 

Em reconhecimento a qualidade dos produtos e 
também pelo Estado estar livre da febre aftosa, Santa 
Catarina atinge os mercados nacionais e internacionais. 
 

Febre Aftosa 
 

Explicações sobre a doença 
O que é a febre aftosa? 
Trata-se de uma doença infecciosa de origem viral que causa 
bolhas na boca, febre e coceiras nos animais de casco partido, 
como os bovinos, ovinos, caprinos, suínos, cervos, veados entre 
outros.  
As fêmeas chegam a sofrer abortos e diminuem, ou cessam, a 
produção de leite. A doença não tem cura e, embora não seja 
necessariamente fatal, os animais são sacrificados para evitar a 
disseminação.  
Como se propaga? 
A febre aftosa é altamente contagiosa, por contato direto ou 
indireto. Pode viajar vários quilômetros pelo ar, através de 
produtos derivados de animais contaminados, equipamentos, 
rodas de automóveis e solas de sapato. Os primeiros sintomas 
surgem em um prazo de 24 horas a 10 dias.  
Ela é contagiosa para as pessoas? 
A Agência de Normas Alimentares do Reino Unido afirma que a 
doença não possui implicações na cadeia alimentar humana. Até 
o momento, há registrado apenas um caso de pessoa infectada 
pela doença, que aconteceu na Grã-Bretanha, em 1966, e os 
sintomas foram muito fracos. A aftosa afeta principalmente bois, 
cabras, ovelhas e porcos, embora também estejam suscetíveis à 
doença elefantes, ratos e ouriços.  
O que se pode fazer? 
O calor, a luz solar e os desinfetantes destroem o vírus. Existe 
uma vacina, mas seu uso infringe as políticas da União Européia. 
Atualmente, os rebanhos infectados devem ser sacrificados e as 
regiões afetadas, isoladas.  
Por que tomar medidas drásticas? 
Os prejuízos causados pela febre aftosa são mais econômicos que 
sanitários. Não há cura e sua propagação pode provocar enormes 
perdas na produção e exportação de carne, leite e outros produtos 
animais.  
Quais os outros países que sofrem da doença? 
O último grande foco da aftosa na Europa aconteceu na Grécia, 
no ano passado. A doença é endêmica em algumas partes da 
África, Ásia, Oriente Médio e América do Sul, com focos 
esporádicos em outros lugares do mundo.  

www.cnnemportugues.com.br (25-04-2001) 
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Santa Catarina 
Destaques: Produtos Agrícolas e Criações 

 

 
1 – Oeste Catarinense 
Produtos Agrícolas 
ALHO, MILHO, SOJA, 
FEIJÃO, MAÇÃ, UVA, 
laranja, pêssego, tangerina 
e mandioca 

 Criações 
SUÍNOS, AVES, 
BOVINOS (carne/leite), 
abelhas, peixes 
 

 
2 – Planalto Norte 
Produtos Agrícolas 
FEIJÃO, MILHO, SOJA, 
fumo e cebola 

 Criações 
Abelhas 

 
3 – Nordeste Catarinense 
Produtos Agrícolas 
ARROZ e BANANA 

 Criações 
Bovinos, peixes, marisco 
e ostras 

 
4 – Vale do Itajaí-Açu 
Produtos Agrícolas 
CEBOLA, MANDIOCA,  
ARROZ, FUMO, batata-
inglesa, cana-de-açúcar, 
batata-doce, milho  

 Criações 
BOVINOS (leite), 
SUÍNOS, marisco e 
ostras, peixes 

 
5 – Vale do Tijucas 
Produtos Agrícolas 
Cebola, cana-de-açúcar, 
banana, mandioca 

 Criações 
Bovinos (corte), mariscos 
e ostras 

 
6 – Grande Florianópolis 
Produtos Agrícolas 
- Na microrregião do Tabuleiro 
FUMO, CEBOLA, 
FEIJÃO, MANDIOCA 

 Criações 
Abelhas, marisco e ostras 

 
7 – Sul Catarinense 
Produtos Agrícolas 
FUMO, MANDIOCA, 
ARROZ, milho, banana, 
uva 

 Criações 
-  

 
8 – Região Serrana (Planalto de Lages) 
Produtos Agrícolas 
MILHO, FEIJÃO, SOJA, 
fumo, cebola 

 Criações 
BOVINOS (corte/leite), 
abelhas, peixes 

EXTRATIVISMO 
 

Animal: com mais de 561,4 quilômetros de costa 
oceânica, o Estado é importante produtor de pescados e 
crustáceos, sendo o mais importante produtor de ostras e 
mexilhões cultivados (maricultura) do País. Nos últimos 
anos a pesca artesanal vem sendo suplantada pelo modelo 
industrial.  Os municípios de Itajaí, Navegantes, 
Florianópolis, Laguna, Governador Celso Ramos e 
Jaguaruna são destaque na produção pesquisa do Estado. 

Principais espécies pescadas: Alcora lage, Bonito listrado, 
Cações, Camarões, Chicharro, Corniva, Garoupa, 
Linguado, Pescada, Pescadinha, Sardinha, Tainha e 
Tainhota. 
 

Vegetal: a forte vocação florestal constitui a base de 
importante pólo industrial de madeira, papel e móveis. 
Santa Catarina é o terceiro maior estado produtor de papel 
e celulose do País, com 900 mil toneladas anuais. O 
extrativismo vegetal de SC, ocorre com maior intensidade 
nas regiões do Planalto de Canoinhas, Meio-oeste e, 
principalmente, no Vale do Rio do Peixe. 

Destaques: plantas (bromélias, flores...), madeiras, 
palmito, xaxim, erva-mate. 
 

Mineral: Santa Catarina possui a segunda maior reserva 
de quartzo no País e grandes ocorrências de argila 
cerâmica, bauxita e pedras semipreciosas. Petróleo e gás 
natural na plataforma continental e uma das maiores 
reservas mundiais de água subterrânea potável do mundo 
(reserva Botucatu), complementam o rol privilegiado de 
recursos naturais de Santa Catarina. Santa Catarina coloca-
se entre os estados brasileiros detentores das maiores 
reservas de carvão mineral (2,4 bilhões de toneladas), de 
fluorita em produção (5,5 milhões de toneladas) e de sílex 
(5,8 milhões de toneladas). 

Destaques: carvão mineral*, fluorita, caulim, água 
mineral, bauxita, calcário, granito, mármore, seixo rolado.  
 
* As reservas de carvão mineral catarinense apresentam 
muitas impurezas, seu aproveitamento é feito após pré-
lavagem e separação em: 
- energético: usado na produção de eletricidade pela 
usina Jorge Lacerda; 
- metalúrgico: consumido por siderurgias; 
- coque: utilizado em fundições e produção de artefatos de 
borracha e metalurgia. 
 

Com a desregulamentação do setor carbonífero, 
promovida pelo Governo Collor (1991) - e a conseqüente 
eliminação da proteção de mercado e liberação das 
importações - o segmento carbonífero do sul catarinense 
entrou em decadência. 
 

 
 
 
 



Geografia de Santa Catarina 

 

16   

TRANSPORTES 
 
 A rede de transportes é fundamental para o bem-estar da população e o desenvolvimento econômico. Quando observamos 
o sistema de transportes de uma região, podemos extrair informações interessantes acerca do processo de ocupação territorial e 
desenvolvimento econômico. 
 A preocupação com o sistema de transporte é fundamental, pois dele dependem a circulação de mercadorias, pessoas e 
serviços. Os transportes devem refletir confiabilidade, rapidez e segurança; também devem apresentar custos vantajosos e 
preocupação com o meio ambiente. 
 
    Santa Catarina - Portos e Rodovias 

 
 

Rodovias  
 

As rodovias catarinenses abraçam boa parte do 
volume das cargas e também, praticamente, todo 
transporte de passageiros. 

A responsabilidade quanto à construção e 
manutenção está, como nos demais Estados, assim 
distribuída: 
- BR’s: DNER - Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem; 
- SC’s: DER/SC - Departamento de Estradas de Rodagem 
de Santa Catarina; 
- Municipais: Prefeituras. 

Santa Catarina detém 61.115 Km. de rodovias, sendo 
8,64% pavimentados (5.284 Km.). 
 
Principais Rodovias 
 
Rodovias longitudinais (ou de integração nacional) 
 
- BR 101: corta o litoral catarinense de São João do Sul 

(SC/RS) até Garuva (SC/PR).  
 
- BR 116 (antiga BR 2 - Estrada da Mata): corta do 

planalto e região serrana, de Mafra/Rio Negro (SC/PR) 
até Lages/Vacaria (SC/RS). 

 
 
 

- BR 153: corta a região de Concórdia (Vale do Peixe). 
 
- BR 163: corta a região de São Miguel d’Oeste (Extremo 
Oeste) acompanhando a fronteira com a Argentina. 
 
Rodovias transversais ou de penetração (ou integração 
estadual)  
 
- BR 280: no norte do Estado, liga São Francisco do Sul a 

Porto União. 
 
- BR 282: embora incompleta, tem a proposta de ligar 

Florianópolis a São Miguel d’Oeste (com  
720 km é a maior rodovia federal em território 
catarinense). 

 
Rodovias de ligação 
 
- BR 470: corta o Vale do Itajaí, liga o litoral as regiões 

Serrana e Oeste (Navegantes a Campos Novos).  
 
- BR 480: corta a região de Chapecó e também acompanha 

a fronteira com a Argentina. 
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Portos  
 

O grande litoral de Santa Catarina (561 Km.), voltado 
ao oceano Atlântico, oferece boas condições de 
navegabilidade, seja para o transporte de cabotagem ou de 
longo percurso. Também o estabelecimento dos portos é 
facilitado, haja vista, nossos portos serem do tipo natural.  

Tais características denotam a importante atribuída 
aos terminais marítimos catarinenses, seja no contexto 
estadual, regional ou do MERCOSUL.  
 
 
Portos Catarinenses 
 
São Francisco do Sul: instalado em ilha homônima, 
na baia de Babitonga (litoral norte) e administrado pelo 
Governo Estadual, através de uma autarquia, a 
Administração do Porto de São Francisco do Sul – 
ADPSF.  É um terminal graneleiro e de contêineres. 
Principais mercadorias movimentadas: grãos (soja/trigo), 
contêineres e produtos industriais da região norte e 
nordeste de Santa Catarina. 
 
Obs.:  
1) o acesso ao porto de S.F.S. é possibilitado via rodovia e 
ferrovia. Também próximo, encontra-se o aeroporto de 
Joinville. Isso atribui a este porto a qualidade de “inter-
modal”.  
2) É o 5o maior movimentador de contêineres do Brasil. 
3) Na baia de Babitonga existe projeto para construção do 
porto de Itapoá, destinado a movimentação de madeira. 
4) Recebeu obras de ampliação. 
 
Itajaí: situado na foz do rio Itajaí-Açú, é administrado 
pela Prefeitura do Município de Itajaí. 
- Principais mercadorias movimentadas: cargas em geral 
com destaque a cerâmica, têxteis, congelados, papel etc. 
 
Obs.:  
1) a prefeitura de Navegantes anseia construir um terminal 
para contêineres no município (porto que ficaria defronte 
ao de Itajaí). Por questões de impacto ambiental o 
encaminhamento do projeto é lento. 
2) em Itajaí a prefeitura construiu um terminal turístico 
(para recepção de cruzeiros marítimos). 
 
 

Imbituba (porto Henrique Lage): no litoral sul de 
Santa Catarina. Foi privatizado em 1942, numa concessão 
de 70 anos à Cia. Docas de Imbituba. Surgiu no séc. XIX, 
com a construção da Estrada de Ferro Dona Tereza 
Cristina para escoar o carvão mineral. 
-Principais mercadorias movimentadas: cargas em geral. 
Deverá ganhar maior importância com o desenvolvimento 
da Zona de Processamento de Exportações - ZPE. 
 
 
 
 
 

Laguna: terminal pesqueiro, reativado em 1970 sem 
apresentar bons resultados. Na década de 1980, passou por 
dragagens e recuperação das instalações (fábrica de gelo, 
câmara de espera, etc.). No final de 2000, o Governo 
Federal liberou recursos para melhorias no terminal que 
atualmente encontra-se em estado de abandono. 

 
 

ZPE de Imbituba recebe 2,8 milhões de 
dólares para investimentos 
 

A criação de ZPE’s (zonas de processamento de 
exportações) no Brasil foi divulgada pela primeira vez ao 
final da década de 1980. O objetivo é dinamizar o setor 
industrial no país através do incentivo à instalação de 
empresas nacionais e estrangeiras em regiões de menor 
desenvolvimento econômico, contribuindo para o processo 
de desconcentração industrial. 
 A ZPE de Imbituba já conta com quinze projetos 
de empresas do setor têxtil, calçadista, metal-mecânico, 
madeira e cerâmica, que juntas devem somar exportações 
de até 40 milhões de dólares por ano. Com área de 52 
hectares, a ZPE catarinense está recebendo investimentos 
de 2,8 milhões de dólares em infra-estrutura. 
 Situada às margens da BR-101, a 4 quilômetros 
do porto de Imbituba e a 96 quilômetros do aeroporto de 
Florianópolis, a ZPE deverá gerar um retorno de 3 milhões 
de dólares para o Estado, só com recolhimento de ICMS, 
além de 3 a 4 mil empregos diretos na região. 
 As empresas instaladas numa ZPE podem exercer 
as atividades de importação e exportação livres de 
impostos, taxas ou restrições. As importações deverão ser 
de máquinas, equipamentos e insumos que só podem ser 
utilizados na fabricação de produtos exclusivos para 
exportação. 
 Estima-se que cada indústria instalada na ZPE 
economizará de 20% a 30% em impostos. Como as 
transações são feitas em dólar, qualquer variação cambial 
não atingirá as empresas instaladas nas ZPE’s.  

 
Adaptado de artigo de Beth Moreira para o jornal O Estado de São Paulo, 

13 de fevereiro de 1996.  

 
 

Ferrovias 
 

Santa Catarina tem 1.374 Km. de ferrovias, 
estando todos os trechos, antes coordenados pela RFFSA 
(Rede Ferroviária Federal S/A), privatizados.  

Embora não constitua uma “rede”, a malha 
ferroviária, a partir do porto de São Francisco do Sul, liga 
o litoral aos ramais do planalto, daí a outras regiões do 
Brasil. 

As ferrovias catarinenses movimentam com 
destaque: farelo de soja, combustíveis, fertilizantes, 
madeira, cimento, areia, carvão mineral, sucatas de metal e 
papel. 
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Rede Ferroviária 
 
Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina – 
EFDTC (229 Km): totalmente em território 
catarinense, não está conectada a rede 
ferroviária nacional. Liga Criciúma ao porto 
de Imbituba, foi construída para escoar o 
carvão mineral da região. Atualmente, com a 
decadência da indústria carvoeira, limita-se ao 
transporte de carvão mineral de Siderópolis 
(ramal a partir de Criciúma) até Tubarão - 
Usina Termoelétrica do Capivari (Jorge 
Lacerda). 
 
Estrada de Ferro Porto União/São 
Francisco do Sul (453 Km): no norte e 
nordeste do Estado, passando por Joinville, 
Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e Mafra. 

     Principais Ferrovias 

 
 

 
Ferrovia do Contestado (372 Km) – São Paulo - Rio 
Grande: cruza todo Vale do Rio do Peixe. 
 
Trecho do tronco Principal Sul (293 Km): corta o 
planalto a partir de Mafra em direção sul. 
 
Estrada de Ferro Trombudo Central/Blumenau: 
ferrovia do início do século, hoje desativada.  
   Prefeituras do Alto-Vale do Itajaí, desejam reativar o 
trecho Rio do Sul/Ibirama para fins turísticos. 
 

A Ferrovia do Frango 
“Há um projeto do governo do Estado para 

construir uma ferrovia no oeste - a Ferrovia do Frango - 
alusão à produção da região. Na realidade trata-se da 
implantação de um sistema integrado de transportes para o 
escoamento da produção agrícola e agroindustrial do oeste 
catarinense. 

Para tanto, há necessidade de ampliação do Porto 
de São Francisco do Sul (para receber navios de mais de 
13 metros de calado e 60.000 ton. - graneleiros e full-
contêiners); modernizar a malha ferroviária entre o porto 
citado e Herval d’Oeste (Joaçaba) para permitir tráfego de 
trens a 50 km/h em média; implantar os ramais ferroviários 
entre Herval d’Oeste e Chapecó (1a fase) e entre 
Chapecó/São Miguel do Oeste (2a fase) e implantar o 
entreposto alfandegário rodo-ferroviário em Chapecó.” 

 
Salomão Ribas Jr. - Retratos de Santa Catarina 

 

Aeroportos 
 

Santa Catarina possui mais de trinta aeródromos 
sendo os mais importantes: Florianópolis ( Hercílio Luz - 
internacional), Navegantes, Joinville, Criciúma, Blumenau 
e Lages. 

O transporte entre cidades do Estado é muito 
pequeno. Mas todas as grandes empresas operam no 
Estado promovendo a ligação com as demais regiões do 
Brasil. Pelo aeródromo de Florianópolis realizam-se os 
vôos internacionais e charter com turistas. 
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ENERGIA 

 
O Gás Natural Boliviano 
 

O gás boliviano sairá de Santa Cruz de La Sierra e 
chegara em Canoas (RS), percorrendo 3 mil 
quilômetros. O empreendimento todo está orçado em 
US$ 2,4 bilhões, com financiamento dos bancos 
Mundial, Interamericano, BNDES, Eximbank e outras 
instituições européias. O território catarinense é 
cortado por cerca de 450 quilômetros de canos, que 
custaram cerca de US$ 700 mil para serem montados. 
 
 Com ampliação do consumo do gás, o Governo 
Federal espera reduzir os riscos de racionamento de 
energia elétrica nas regiões Sul e Sudeste. Por isso seu 
traçado foi definido para atender a um mercado 
responsável por 82% da produção industrial brasileira, 
75% do PIB e 71% do consumo energético nacional. 
 

Pelo planejamento do governo federal, até 2010 o 
gás natural deverá participar com 12% da energia 
consumida no País, contra os atuais 2,8%. Nesta etapa, 
o consumo diário do produto alcançará 30 mil metros 
cúbicos diários, o equivalente a 20 mil barris de 
petróleo. 
 

Responsável pela distribuição do gás no Estado, a 
companhia catarinense (SC-Gás) vai liberar o gás para 
consumo imediato a 19 indústrias, sendo a maioria do 
setor cerâmico e têxtil, que gastarão 40 mil metros 
cúbicos/dia. Para isso, a estatal aplicou US$ 60 milhões 
numa rede de distribuição com 275 quilômetros. 
 

Em um mês, o consumo no Estado saltará para 
400 mil metros cúbicos/dia. Até o final do ano (2000) 
ele planeja atingir 1 milhão de metros cúbicos diários, 
embora a empresa tenha contratado um consumo diário 
de entre 1,8 milhão e 2,8 milhões de metros cúbicos 
diários, para serem vendidos por R$ 0,33 o metro 
cúbico – 20% a menos que o gás liquefeito de petróleo, 
o GLP, disponível no mercado. Da lista de contratos já 
assinados com a SC-Gás fazem parte a Döhler S.A, a 
Portobello, Malwee Ltda. e Duas Rodas Industrial 
Ltda. 
 

Mas os principais consumidores da nova matriz 
energética, em Santa Catarina, serão as termoelétricas a 
serem construídas. A primeira delas, de Joinville, a 
usina começa a operar a partir de dezembro de 2002, 
consumindo 1,5 milhão de metros cúbicos/dia de gás, 
para gerar 300MW – o suficiente para abastecer 
Joinville. O custo está estimado em US$ 350 milhões. 
As demais termelétricas ainda estão em fase de estudo. 
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Quem vai consumir o Gás Natural em SC. 
          5533%%  --  cceerrââmmiiccoo  

                    3344%%  --  ttêêxxttiill  
                    66%%  --  mmeettaall--mmeeccâânniiccoo  
                      33%%  --  aalliimmeennttooss  

                      22%%  --  bbeebbiiddaass  
                                                22%%  --  oouuttrrooss  

--  sseemm  ccoonnssiiddeerraarr  aass  ffuuttuurraass  tteerrmmeellééttrriiccaass 
 
 
Termelétricas vão tornar Santa Catarina  
exportador de energia 
 

Santa Catarina vai receber US$ 4 bilhões em 
investimentos na geração de energia elétrica até do final de 
2004, revelou o Grupo Executivo de Energia de Santa 
Catarina -GE-ENE-SC. Os 16 projetos no setor energético 
priorizados pelo GE-ENE-SC serão suficientes para tirar o 
Estado da condição de importador de energia para torná-lo 
exportador, produzindo 7.047 MW até 2008. Hoje, o 
consumo catarinense anual em torno de 2.048 MW, com 
aumento médio de consumo anual em torno de 5,5%.   
 
 

Santa Catarina receberá.... 
 

==>>  77  tteerrmmooeellééttrriiccaass    
=> 4 aproveitarão o gás natural boliviano 
 - Joinville 
 - Planalto Norte 
 - Oeste 
 - Grande Florianópolis 
=> 1 aproveitará o carvão mineral  
 - Treviso (sul do Estado) 
=> 1 usará serragem  
 - Lages 
=> 1 será movida a biomassa (lixo) 
 - local ainda não definido 
 

Conforme GE-ENE-SC  
 
 
Cresce o consumo de Carvão Mineral 
 

Um conjunto de fatores tem contribuído para 
aumentar o consumo do carvão mineral do Sul do Estado.  
Em 1999 a estiagem ameaçou os reservatórios das 
hidrelétricas do Centro-Sul, forçando a Termoelétrica 
Jorge Lacerda a trabalhar em capacidade máxima. Foram 
comprados pela GERASUL em 1999, cerca de 100 mil 
toneladas de carvão mineral acima da cota (157 mil 
ton./mês). 

Outra luz para o incremento no consumo do 
carvão é o anúncio da construção Usina Termelétrica Sul 
Catarinense S/A. (Usitesc), em Treviso. Estima-se o 
consumo de 2,5 milhões de toneladas de carvão por ano, 
sendo estimadas reservas para 50 anos.  
 
 
 

Dez hidrelétricas vão receber  
US$ 2,2 bilhões 
 

Florianópolis - Os investimentos em hidrelétricas 
deverão atingir US$ 2,2 bilhões e, segundo o Grupo 
Executivo de Energia de Santa Catarina (GE-ENE-SC), 
serão destinados a dez empreendimentos: as usinas de 
Cubatão (Nordeste), de 50 MW; Salto Pilão (Vale do 
Itajaí), 142 MW; Quebra Queixo (Oeste), 120 MW; Foz do 
Chapecó (Oeste), 840 MW; Machadinho (Meio-Oeste), 
1.140 MW; Campos Novos (Meio-Oeste), 880 MW; Barra 
Grande (Planalto Serrano), 690 MW, Porto Belo (Vale do 
Tijucas), 24 MW; Salto (Vale do Itajaí), 6,3 MW; e 
Palmeiras (Vale do Itajaí), 24 MW. As obras para 
construção das hidrelétricas de Quebra Queixo, Campos 
Novos e Barra Grande devem iniciar ainda nesse ano e 
todas entrarão em operação em 2005. 

No próximo ano, será a vez dos trabalhos em Foz 
do Chapecó, cuja operação também deverá começar em 
2005. 

Investimentos em sítios eólicos, de acordo com o 
vice-governador e presidente do GE-ENE-SC, Paulo Bauer, 
não estão sendo levados em conta neste momento, uma 
vez que a tecnologia ainda está em fase experimental. 

A explicação não é suficiente para aplacar a 
pressão dos defensores desse sistema de produção de 
energia. O vice-líder do PPB na Assembléia, deputado 
Valmir Comin, insiste na implantação imediata de projeto 
nesta área. No final do mês passado, Comin conseguiu  
aprovar indicação ao governador Esperidião Amin em 
plenário. 
No documento, o palácio Barriga Verde solicita 
providências junto à CELESC para criação de um parque 
eólico, "aproveitando o potencial energético disponível nas 
regiões de Laguna, Bom Jardim da Serra e Água Doce.” 

"A exploração de energia eólica - afirmaram os 
deputados no documento - é hoje realizada em termos 
mundiais, já sendo utilizada também no Brasil. 
O sistema de energia dos ventos é explorado amplamente 
em países como Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca e 
Espanha e no Brasil, em experiências bem-sucedidas no 
Ceará e Paraná. 

O sistema eólico é altamente produtivo e 
compete, à altura, com os sistemas tradicionais, como a 
energia térmica, hidrelétrica, nuclear ou diesel." 

A CELESC, afirmam os parlamentares, fez estudos 
para identificar o potencial eólico do Estado, tendo 
constatado que seu uso é comercialmente viável. Em 
decorrência deste resultado, prosseguem os deputados, a 
estatal assinou protocolo com a empresa alemã Wobben 
Wind Power para, em parceria, instalar um parque gerador 
de 10 MW representa muito pouco diante da demanda e 
potencialidades de Santa Catarina."   
 

Jornal A Notícia - Economia - 23 / 4 / 2000 
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COMÉRCIO EXTERIOR 
 

O Estado é uma grande zona de processamento de 
exportações. Usa matérias-primas locais ou importadas, 
processa e vende artigos acabados: carnes de suínos e 
aves, frutas, roupas, produtos plásticos, móveis, 
eletrodomésticos, motores elétricos, peças para 
automóveis, cristais, entre outros. 

Santa Catarina ocupa o 5o lugar entre os estados 
exportadores brasileiros. Os produtos de 1.400 empresas 
catarinenses são exportados para 164 países dos cinco 
continentes. 

No ano de 1998, estas exportações atingiram US$ 
2,6 bilhões, representando aproximadamente 5,5% das 
exportações brasileiras, sendo 33% provenientes de 
produtos do complexo agroindustrial. 

Proporcionalmente, Santa Catarina é o Estado 
brasileiro que tem o maior número de empresas operando 
com as especificações na norma ISO 9000. 

A qualidade dos produtos faz com que mais de 
30% das exportações sejam para a União Européia e 22% 
para a América do Norte. 
 
MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) 
 

MERCOSUL => criado em 1991, o mercado entrou em 
vigor em 1o de janeiro de 1995, sendo membros o Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai. Além de acordos 
comerciais envolvendo tarifas alfandegárias, o 
MERCOSUL prevê acordos no campo trabalhista, 
circulação de pessoas, cultura, ecologia etc.  
Cuidado!! – Chile e Bolívia são membros associados, não 
efetivos. Estes países tem acordos para formação da zona 
de livre comércio, mas não entram na união aduaneira. 
Estão em negociação as adesões do Peru, Venezuela, 
Equador e Colômbia. 
 

As relações comerciais entre Brasil e Argentina já 
vinham desde a década de 70. Em julho de 1986, em 
Buenos Aires, foi firmada a Ata para a integração 
argentina-brasileira que instituiu o Programa de Integração 
e Cooperação Econômica - PICE. O objetivo do programa 
era o de proporcionar um espaço econômico comum, com 
a abertura seletiva dos respectivos mercados e o estímulo à 
complementação econômica de setores específicos dos 
dois países. 

Os resultados promissores das medidas então 
tomadas, levaram à celebração, em 1988, do Tratado de 
Integração, Cooperação e Desenvolvimento, pelo qual os 
países expressaram o desejo de constituir, no prazo 
máximo de 10 anos, um espaço econômico comum, por 
meio da liberalização integral do intercâmbio recíproco, 
para o que se celebraram 24 protocolos específicos, em 
áreas como bens de capital trigo, produtos alimentícios, 
industrializados, etc. 

Um novo e decisivo impulso foi dado com a 
assinatura, em 06 de julho de 1990, pelos presidentes 
Collor e Menem, da ata de Buenos Aires, que fixou a data 
de 31 de dezembro de 1994 para a formação definitiva de 
um mercado comum entre os dois países. Em agosto do 

mesmo ano, com era de se esperar, Paraguai e Uruguai 
aderiram  ao  processo  em  curso,  o  que  culminou    na  
assinatura do Tratado de Assunção, em 26 de março de 
1991, para a constituição do Mercado Comum do Sul - 
MERCOSUL, ratificado em 17 de dezembro de 1994 pelo 
protocolo de Ouro Preto. 

 
 

Pelo Tratado ficou estabelecido: 
 
a) a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos 
entre os países eliminando-se os direitos alfandegários e 
tarifas (é claro que essa mudança vai acontecendo 
gradualmente, e não de uma hora para outra); 
b) o estabelecimento de uma tarifa externa comum; 
c) coordenação política macroeconômica e setoriais entre 
os Estados-Partes - (de comércio exterior: agrícola, 
industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais: de 
serviços, alfandegária, de transportes e comunicações e 
outras) - a fim de assegurar as condições de concorrência; 
d) compromisso dos Estados-Partes de harmonizar suas 
legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o 
fortalecimento do processo de integração.  
 
 

A questão Chile e Bolívia 
 
Chile é um parceiro não membro do MERCOSUL e a 
Bolívia é um parceiro a um passo da integração. O Chile 
já tem contatos e relações econômicas principalmente com 
o México (País integrante do NAFTA) e tenta contato com 
os Tigres Asiáticos. Já a Bolívia faz parte dos Países do 
Pacto Andino. E Nesse caso é uma situação mais delicada 
para tornar-se parceiro do MERCOSUL, pois uma das 
condições do Pacto Andino seria que nenhum país 
integrante poderia fazer parte de qualquer outro grupo 
comercial. 
 
 
Vantagens e Desvantagens do MERCOSUL 
 
Vantagens: 

 
- O Brasil conta com um grande e desenvolvido parque 
industrial, que supera os outros 4 países do bloco. 
- O turismo, que em Santa Catarina atrai uma grande 
quantidade de Argentinos no período de verão; com o 
Mercosul cria-se uma integração maior neste setor. 
- A entrada de produtos dos outros países com baixo custo 
que até certo ponto pode ajudar com que exista uma queda 
de preços, já que existe uma competição pelo melhor preço 
e qualidade. 
- As empresas de nosso estado e nossa região, como Sadia 
e Perdigão que poderão cada vez mais expandir seus 
mercados, já com o bloco de uma forma mais fácil. 
- Os países do Mercosul começarão a despertar maiores 
interesses para investimentos estrangeiros fazendo com 
que a economia de cada país cresça ainda mais. 
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Desvantagens: 

 
- A agricultura Argentina que possui vantagens em relação 
à brasileira, pois seus solos são mais férteis que os nossos. 
- A língua, que pode se tornar um entrave. Já que 4 países 
falam espanhol, mas o Brasil que fala português possui a 
maior população. 
- A moeda única, que como a língua, se não for bem 
discutida poderá tornar-se um problema para o 
desenvolvimento do Mercosul. 
- A cultura, que fica ameaçada por existirem vários 
contrastes de país para país e possivelmente um conflito 
neste setor. Por vivenciar a cultura de outro país, a do 
nosso país pode perder sua importância. 
- A infra-estrutura, já que a Argentina e o Chile contam 
com boas rodovias e portos bem equipados, excelentes 
para o escoamento da produção. 
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Exercícios 
 
 
1. (UDESC) Santa Catarina adota como símbolos 
estaduais os definidos pela Constituição do Estado e 
pelas leis.  São considerados árvore-símbolo e flor-
símbolo do Estado as seguintes espécies:   
a) o pinheiro araucária angustifolia e a rosa; 
b) o eucalipto e a flor do garapuvu; 
c) o pinheiro pinus elliotti e a flor do ipê-amarelo; 
d) a Imbuia e a orquídea laelia purpurata. 
 
 
2. (UDESC 2001) Sobre as fronteiras catarinenses, é 
INCORRETO afirmar que o Estado: 
a) no Oeste, faz divisa com Uruguai e Argentina. 
b) no Leste, tem litoral é banhado pelo Oceano Atlântico. 
c) no Sul, faz fronteira com o Rio Grande do Sul. 
d) no Norte, tem a fronteira dividida com o Paraná. 
 
 
3. (ACAFE 2001) A economia catarinense é bastante 
diversificada e apresenta destaque nacional.  O mapa 
de Santa Catarina abaixo tem numeração de 1 a 10, 
indicando a localização aproximada de cidades 
catarinenses.  
 

 
 

Sobre o que foi apresentado, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Rio Negrinho (no 9) e Lages (no 6) são cidades que se 

localizam no eixo florestal e se destacam na produção de 
móveis, papel e papelão. 
b) As cidades de números  1 e 2 são, respectivamente, 
Tijucas e Criciúma, que se destacam na produção cerâmica, 
como é o caso da Portobello e da Eliane. 
c) As cidades de  Chapecó (no 8)  e Concórdia (no 7) fazem 
parte  do eixo agroindustrial,  onde  ocorreu a  integração de  
pequenos  produtores às grandes empresas de alimentos. 
d) Os números 3 e 5 indicam, respectivamente, as cidades de 
Blumenau e Joinville, que integram o mais importante eixo 
dinâmico da economia catarinense. 
e) São Francisco (no 10) e Itajaí (no 4) são  cidades 
portuárias que se especializaram apenas na exportação de 
produtos da área rural. 
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4. Com relação a localização geográfica de Santa 
Catarina, analise os itens: 
 
I.  Limita-se ao norte com o Estado do Paraná. 
II.  O rio Peperi-Guaçu estabelece a fronteira oriental 

com a Argentina. 
III. Está localizada integralmente na zona temperada 

meridional. 
IV. A maior linha de fronteira é estabelecida com o 

oceano Atlântico. 
V.  Juntamente com PR e RS compõem a macrorregião 

Sul brasileira. 
 
Estão CORRETOS os itens: 
a) I, II e  III    
b) I, III, IV e V 
c) I, III e V    
d) I e V 
 
5. Relacione adequadamente as colunas: 
 
(a) “Capital da Cebola” 
(b) “Manchester Catarinense” 
(c) Sede do Grupo Perdigão 
(d) Produção de Cerâmica 
(e) Produção de Maçã 
(f) Indústria Moveleira 

(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

São Bento do Sul 
Joinville 
Videira 
Ituporanga 
Criciúma 
Fraiburgo 

 
De cima para baixo a ordem CORRETA entrada é: 
a) a – b – c – d – e – f  
b) f – b – c – a – d – e  
c) b – c – a – d – e – f 
d) a – d – e – f – b – c  
 
6. (UDESC 2001) Nova Trento, cidade do Vale do Rio 
Tijucas, fundada por italianos na segunda metade do 
século passado, tenta destacar-se nos dias de hoje como 
centro irradiador: 
a) do turismo religioso, com o apoio do governo do Estado 
b) das tradições gauchescas, herdadas de seus 
antepassados. 
c) do ensino à distancia, fundamental para o 
desenvolvimento da educação 
d) da indústria moveleira, principal fonte de renda da 
região. 
 
7. (ACAFE) Considerando os limites de Santa Catarina, 

correlacione a coluna da direita com a da esquerda. 
 
 1.  Norte  (     ) Paraná 
 2.  Sul  (     ) República Argentina 
 3.  Oeste  (     ) Oceano Atlântico 
 4.  Leste  (     ) Rio Grande do Sul 
 
A alternativa, contendo a seqüência VERDADEIRA, 
de cima para baixo, é: 
a) 3 - 1 - 2 - 4 
b) 1 - 2 - 3 - 4 
c) 1 - 4 - 3 - 2 
d) 1 - 3 - 4 - 2 
e) 2 - 4 - 1 - 3 
 

8. No mapa abaixo, os números de 1 a 5 identificam 
algumas microrregiões de Santa Catarina. 
Com base no mapa, é CORRETO afirmar que: 
 

 
 
a) Os números identificam respectivamente, as 
microrregiões de Criciúma, Lages, Blumenau, Balneário 
Camboriú e São José. 
b) A ilha existente ao largo da microrregião “1” abriga a 
Capital Administrativa do Estado. 
c) As microrregiões 2, 3 e 4  são “cortadas” pelo rio 
Tijucas.  
d) A microrregião de Itajaí que abriga o Balneário 
Camboriú, está identificada pelo número 4. 
 
9. (SUPRA) Na segunda metade do século XX, a 
Grande Florianópolis conseguiu alcançar uma posição 
de destaque em relação às demais regiões do Estado. 
Contribuiu (contribuíram) para isso:  
a) a concentração político-administrativa, a evolução da 
infra-estrutura no setor de transportes e o turismo. 
b) a predominância de elementos europeus entre os turistas 
na ilha de Santa Catarina, em relação ao número de turistas 
mercosulistas. 
c) a presença de atividades industriais de exportação na 
ilha em que se localiza, facilitando desta forma a 
exportação dos manufaturados. 
d) o fato de ter tido posição-chave no comando das rotas 
internas de ocupação do território do Estado. 
e) as atividades predominantes do “agrobusiness”, 
favorecida pela presença de solos férteis. 
 
10. (UDESC 2001) Sobre o clima de Santa Catarina, 
podemos afirmar: 
a) Possui estações bem definidas, com inverno rigoroso, 
ocorrendo inclusive neve em todo seu território. 
b) Há ocorrências de chuva o ano inteiro, com indícios 
pluviométricos muito altos no inverno. 
c) O clima é subtropical, com estações bem definidas. 
d) Sendo um clima equatorial, possui só duas estações bem 
definidas. 
 
11. (UFSC) Com relação aos aspectos climáticos de 
Santa Catarina, assinale a(s) proposição(ões) 
VERDADEIRA(S): 
01. As massas de ar intertropicais (quentes) e as polares 
(frias) são responsáveis pela dinâmica do sistema 
atmosférico catarinense. 
02. A pluviosidade em Santa Catarina é bem definida no 
decorrer do ano, isto é, temos uma estação seca no inverno 
e outra úmida no verão. 
04. A umidade relativa do ar sobre o território catarinense 
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decresce na medida em que nos afastamos do litoral em 
direção ao interior. 
08. De acordo com o sistema de Köppen, existem dois 
subtipos climáticos em Santa Catarina, o Cfa com verões 
quentes, e o Cfb com verões brandos. 
16. A frente polar atlântica, gerada a partir do encontro da 
massa equatorial continental, atua sobre o território 
catarinense no inverno, provocando seca e ventos que vêm 
do quadrante norte. 
 
 
12. (UDESC) Sobre o meio ambiente de Santa 
Catarina, podemos afirmar: 
 
I.  O clima é tropical úmido, com boa distribuição de 

chuvas. 
II.  Não existe estação ou local seco. 
III.  Nas regiões litorâneas o clima é mais quente e 

úmido. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 

13. (UDESC 2001) No  gráfico baixo, os indicadores de 
1 a 5 representam formas do relevo encontrados no 
Estado de Santa Catarina. 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) O número 2 indica uma planície de montanha 
b) O número 4 indica uma serra 
c) O número 1 indica um vale não encaixado 
d) O número 3 indica uma zona abissal continental. 
  
 
14. (SUPRA 2001) Atualmente não há atividade 
vulcânica no Brasil. Mas na Era Mesozóica, há 
aproximadamente 200 milhões de anos, uma grande 
área de seu atual território foi atingida por atividade 
vulcânica intensa. Os Basaltos estão entre as rochas 
geradas a partir deste derrame de lavas. Grande parte 
do Estado de Santa Catarina é coberto por estas 
rochas. Assinale, abaixo, o grupo de cidades do Estado 
de Santa Catarina que estão sobre rochas do tipo 
“magmáticas vulcânicas”, em que o principal tipo é de 
Basaltos:  
a) Joinville, Itajaí e Blumenau. 
b) Chapecó, Xanxerê e São Miguel do Oeste. 
c) Florianópolis, Tijucas e São José. 
d) Criciúma, Orleans e Araranguá. 
e) Lages, Canhoinhas e Rio do Sul. 
 
15. (ACAFE) Analise o mapa abaixo que representa o 
quadro geológico de Santa Catarina. 

   

Os números 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente: 
a) embasamento cristalino, formações sedimentares 
paleozóicas e mesozóicas, basaltos mesozóicos, cobertura 
sedimentar quaternária. 
b) basaltos mesozóicos, cobertura sedimentar quaternária, 
embasamento cristalino, formações sedimentares 
paleozóicas e mesozóicas. 
c) formações sedimentares paleozóicas e mesozóicas, 
cobertura sedimentar quaternária, embasamento cristalino, 
basaltos mesozóicos. 
d) basaltos mesozóicos, formações sedimentares 
paleozóicas e mesozóicas, embasamento cristalino, 
cobertura sedimentar quaternária. 
e) formações sedimentares paleozóicas e mesozóicas, 
embasamento cristalino, cobertura sedimentar quaternária, 
basaltos mesozóicos. 
 
 
16. (ACAFE) Relacione as colunas abaixo: 
 1 - Serra do Mar 
 2 - Planalto Cristalino de São Bento 
 3 - Planalto de Canoinhas 
 4 - Planalto de Lages 
(    )  Localizado no Nordeste do Estado, sendo uma área 

antiga, que sofreu bastante desgaste, resultando 
formas colinosas. 

(    )  Localizado entre o Planalto Cristalino de São Bento 
e a Serra Geral. Formado por rochas sedimentares 
paleozóicas, dispostas em camadas, originando uma 
topografia de chapadas. 

(    )  Corresponde à escarpa do Planalto Cristalino de São 
Bento. É um conjunto de cristas e picos separados 
por vales profundos e encostas ingremes. 

(    )  Situa-se na periferia centro leste do Planalto 
Ocidental. Constituido por rochas sedimentares 
paleozóicas dispostas em formas concêntricas que 
formam colinas e alguns trechos de rochas 
magmáticas intrusivas alcalinas, formando morros 
testemunhos. 

A alternativa VERDADEIRA, contendo numeração 
seqüencial, de cima para baixo, é: 
a) 4 - 2 - 3 - 1 b) 2 - 3 - 1 - 4 
c) 3 - 1 - 4 - 2 d) 2 - 1 - 3 - 4 
e) 4 - 3 - 1 - 2 
 
17. (UFSC) Leia o texto abaixo: 
 “A região do Litoral e Encostas é banhada por 
pequenas bacias hidrográficas que se lançam, diretamente no 
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oceano Atlântico. Separada do Planalto Serrano pelas Serras do 
Mar e Geral, a região do Litoral e Encostas é de terrenos 
sedimentares paleozóicos junto a Serra Geral, neles 
encontrando-se a alta bacia do rio Itajaí-Açu, com altitude 
média de 360 metros no fundo do vale e 600 metros da serra do 
Mirador, limitada a leste pelas serras da Moema e dos Faxinais, 
de 1.000 metros de altitude, e ao sul pela serra da Boa Vista, de 
1.200 metros acima do nível do mar. Para o sul, os terrenos 
sedimentares são drenados pelas bacias dos rios Tubarão e 
Araranguá, substituídas, mais ao sul, nos espigões da Serra 
Geral, por sedimentos juro-cretáceos.”  

PELUSO JR., Victor Antônio. Aspectos Geográficos  
de Santa Catarina. UFSC/FCC, p. 273, 1991 

Considere o texto e assinale a(s) proposição(ões) 
VERDADEIRA(S). 
01. O texto refere-se à região do Litoral e Encostas que se 
distingue da porção oeste do Estado de Santa Catarina, no 
que diz respeito aos aspectos naturais. 
02. O autor descreve uma área de Santa Catarina em que 
existem numerosas bacias hidrográficas que 
desempenharam papel fundamental no processo de 
colonização. 
04. A região, analisada pelo autor, corresponde à área do 
Estado em que se registram as mais baixas temperaturas 
anuais, em função da proximidade do mar. 
08. As serras Geral e do Mar representam os limites entre 
as duas grandes regiões naturais catarinenses: do Litoral e 
Encostas e a do Planalto. 
 
18. (UFSC) “A cobertura florestal primitiva de Santa 

Catarina era de 81,5% e hoje está reduzida a apenas 
14%.  Somente na década de 70, o governo catarinense 

iniciou um processo de preservação de áreas verdes 

ainda existentes e de recuperação das áreas degradadas”.  
(Diário Catarinense, 05/06/97) 

 

 
Considere o texto e o mapa acima e assinale a(s) 
proposição(ões) VERDADEIRA(S). 
01. O no 1 indica a vegetação costeira ainda não destruída 
pela ação antrópica que aparece nos mangues, dunas, 
restingas, lagoas, deltas, praias, enseadas, baías e ilhas. 
02. A exploração da madeira, o desmatamento e as 
queimadas para o desenvolvimento de atividades agro-
pastoris, a produção de carvão vegetal, o avanço dos 
centros urbanos, são algumas causas da redução da Mata 
Atlântica, o no 2 no mapa. 
04. A área de campos e a floresta de araucária, 
representadas pelo no 3, são as menos afetadas, mantendo-
se integralmente como cobertura original. 

08. O no 4 representa a floresta subtropical do rio Uruguai 
e está hoje quase extinta, reflexo dos impactos intensos da 
presença humana e suas atividades econômicas. 
16. A atuação da FATMA (Fundação de Amparo à 
Tecnologia e ao Meio Ambiente) se faz com um número 
adequado de fiscais, cuja qualificação profissional revela-
se na atuação efetiva, tanto em nível de fiscalização quanto 
na educação ambiental da população. 
 
19. (UDESC 2000) Faz parte da vegetação de Santa 
Catarina: 
 
 I.  Mata Tropical Atlântica 
 II.  Mata dos Cocais 
 III.  Taiga e tundra 
 IV.  Mata dos Pinhais (Araucária) 
 V.  Mangues 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente são verdadeiras as afirmações I, II e III. 
b) Somente são verdadeiras as afirmações II, III e V. 
c) Somente são verdadeiras as afirmações I, IV e V. 
d) Somente são verdadeiras as afirmações III, IV e V. 
 
20. (SUPRA 2000) Santa Catarina, apesar de possuir a 
maior área de floresta nativa da região Sul, está com 
seu patrimônio vegetal natural em adiantado estágio de 
extermínio. Os campos naturais, como as florestas, 
cedem lugar à agricultura. A expansão das áreas 
agrícolas e pecuárias mudou a fisionomia das 
paisagens, devastando o patrimônio florestal do 
Estado. 
Em relação à distribuição da vegetação no Estado de 
Santa Catarina, é CORRETO afirmar: 
a) A Mata Atlântica está presente nas planícies e serras da 
costa catarinense, com ambientes marcados fortemente 
pela influência oceânica. 
b) Os campos concentram-se principalmente na região do 
Planalto Norte. 
c) A Mata da Araucária, predominante no meio-Oeste, está 
em franca recomposição, graças ao replantio e 
reflorestamento particular e oficial. 
d) Na microrregião de Chapecó encontramos a maior 
concentração de restingas. 
e) A Mata de Araucária desempenha papel principal na 
fisionomia florestal do Vale do Itajaí.  
 
21. (UDESC 2001) Sobre a vegetação de Santa 
Catarina, podemos afirmar: 
a) A vegetação das savanas do planalto propiciou o 
desenvolvimento das indústrias madeireiras e de móveis. 
b) A cobertura vegetal original, principalmente as 
florestas, foi, na sua maior parte, descaracterizada pela 
ação antrópica, desde a colonização até os dias atuais. 
c) A Mata Atlântica tem como espécies principais os 
mangues e a taiga. 
d) Os campos, comuns em nosso litoral, propiciaram o 
desenvolvimento da cultura do couro. 
 
22. Preencha as lacunas abaixo com o seguinte código:   

“A” –  rios da vertente do interior 
“B” –  rios da vertente do litoral 



Geografia de Santa Catarina 

 

  27 

 

(     ) rio das Antas 
(     ) rio do Peixe 
(     ) rio Itajaí-açu 
(     ) rio Itapocu 
(     ) rio Canoas 

 

De cima para baixo, a ordem CORRETA encontrada é: 
a) A - B - B - B - A   b) A - A - B - B - A  
c) A - A - A - B - B   d) B - B - A - B - A  
 
23. (UDESC) Todas as alternativas apresentam 
interpretações corretas do mapa, EXCETO: 
 

 
 
a) A área indicada no mapa pela letra B corresponde à 
parte do território catarinense que é drenada pelos rios da 
vertente do planalto. 
b) A Serra Geral e a Serra do Mar, representados no mapa 
pela linha mais forte, constituem os divisores de água entre 
as vertentes do interior e do litoral. 
c) O rio Uruguai, que forma parte da fronteira entre Santa 
Catarina e o Rio Grande do Sul, tem como principais 
tributários os rios Canoas, Pelotas, do Peixe e Chapecó. 
d) A maior bacia hidrográfica totalmente catarinense é 
formada pelo rio Itajaí-Açu, que banha importantes centros 
industriais, como é o caso de Blumenau. 
e) O rio Iguaçu, representado no mapa pelo número 2, 
percorre extensas planícies em todo o seu percurso, o que 
impede seu aproveitamento na produção energética. 
 
24. (SUPRA 2001) “A hidrografia da Região Sul apoia-

se em dois sistemas de drenagem exorréica 

independentes, destacando-se, de um lado, a rede 

integrada na vasta bacia Paraná-Uruguai e, de outro 
lado, um conjunto de várias bacias autônomas que 

vertem diretamente para o litoral, fazendo parte das  

“Bacias de Sudeste.”    
Santos, Ruth S.B. Hidrografia. In: Região Sul. FIBGE, Rio de 

Janeiro, 1977. P.111 
Sobre a hidrografia da Região Sul do Brasil é 
CORRETO afirmar: 
a) O principal rio catarinense é o rio Uruguai e tem como 
afluentes principais o rio Chapecó, do Peixe, Itajaí e 
Itapocu. 

b) Os rios da região Sul caracterizam-se por ser 
predominantemente de planícies. Portanto, com baixo 
potencial hidroelétrico. 
c) Trechos dos rios Uruguai, Pelotas e Mampituba servem 
de limite entre os Estados de Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. 
d) O tipo de Foz predominante nos rios da região é o 
Delta, o que explica as inúmeras ilhas encontradas no 
litoral do sul do Brasil. 
e) Em relação ao volume de água, predominam na região 
Sul os rios do tipo temporários ou intermitentes. 
 
 
25. (ACAFE 2000) Sobre as condições hídricas de 
Santa Catarina, é INCORRETO afirmar: 
a) Na ilha de Santa Catarina, os lençóis de águas 
subterrâneas também estão ameaçados em função do 
desconhecimento da população, do descaso das autoridades 
e do crescimento  desordenado da cidade e dos balneários. 
b) No estado catarinense não há escassez nem desperdício 
de água potável e isso se justifica por um equilíbrio tanto 
no  crescimento  populacional como no  dinamismo da  sua 
economia, que  serve de modelo para a nação. 
c) Santa Catarina tem fartura de águas superficiais, porém, 
existem alguns problemas decorrentes de estiagens 
prolongadas, além da poluição por diferentes agentes, como 
é o caso dos dejetos de suínos. 
d) A qualidade da água catarinense está  comprometida, em 
grande parte, pelo carvão  e rizicultura no Sul, pela 
suinocultura no Oeste, pela celulose no Planalto, pela 
rizicultura no Vale do Itajaí e Litoral, dentre outras áreas. 
e) O Complexo Lagunar de Imaruí, Mirim e Santo Antônio 
dos Anjos vem sendo poluído por metais pesados da 

extração e beneficiamento do carvão, resíduos domésticos e 
industriais, agrotóxicos e fertilizantes usados na rizicultura. 
 
 
26. (SUPRA 2001) A água é o mais importante recurso 
natural para os seres humanos. Os recursos hídricos 
estão distribuídos de maneira irregular no planeta. O 
Brasil está entre os países com maior reserva hídrica, 
não só em rios, como em águas subterrâneas. As 
reservas de águas subterrâneas brasileiras estão 
estimadas em 112 bilhões de metros cúbicos. Apenas 
um aqüífero, o Guarani, de 11,6 milhões de Km 
quadrados, tem capacidade para atender uma 
população de 500 milhões de habitantes. É necessário, 
portanto, criar mecanismos para proteger este aqüífero 
do mau uso pelo homem, garantindo, assim, essa fonte 
de riqueza para as futuras gerações. 
Sobre este assunto é CORRETO afirmar: 
a) Não há no Brasil áreas carentes de água, pois os rios 
perenes e as reservas de água subterrânea encontram-se 
distribuídos regularmente por todo do território nacional. 
b) Os fertilizantes e agrotóxicos dificilmente podem 
modificar as características dos corpos de água, não 
gerando impactos em aqüíferos, rios e mananciais. 
c) O aqüífero Guarani está restrito ao Brasil, não atingindo 
países vizinhos. 
d) Em Santa Catarina, há cidades que podem se beneficiar 
com a exploração das águas do aqüífero Guarani, pois se 
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situam sobre este grande lençol de água. Entre estas 
cidades podemos citar: Joinville, Blumenau e Itajaí. 
e) O Sul do Brasil é uma das regiões brasileiras mais 
favorecidas quanto às reservas hídricas, pois grande parte 
de seu território é banhada pela bacia platina, além de sua 
porção ocidental estar sobre o aqüífero Guarani 
 
 
27. (UDESC 2001) Em 14 de setembro de 2000 o 
Presidente da República assinou um decreto criando a 
Área de proteção (APA) da Baleia Franca, no litoral do 
Estado de Santa Catarina, região que é o berçário 
desses cetáceos e um dos melhores pontos de 
observação dessa espécie no Brasil. Essa medida tem 
por objetivo: 
a) Facilitar a reprodução de baleias em cativeiro, 
aumentando seu número para o abate, transformando-as 
numa nova fonte de renda para o nosso Estado. 
b) Aumentar a extração e exportação do óleo de baleia, 
como foi praticado em larga escala no litoral de Santa 
Catarina, no século XVIII. 
c) Tornar o Estado de Santa Catarina o único produtor e 
defensor das baleias no Sul do continente americano, 
evitando concorrências desleais nesse setor.  
d) Proteger a diversidade biológica, além de incrementar o 
turismo na região em que as baleias aparecem em maior 
número anualmente. 
  
 
28. Relacione adequadamente as colunas. 
 

REGIÕES  DE  SC 
1 –  Nordeste 
2 –  Sul 
3 –  Vale do rio do Peixe 
4 –  Litoral 
5 –  Vale do Itajaí 

 
PROBLEMAS AMBIENTAIS 
(    )  Dejetos da agroindústria. 
(    )  Lavra do carvão mineral e despejo das fecularias. 
(    )  Efluentes industriais e residenciais. 
(    )  Lançamento de esgoto doméstico e destruição das 

dunas, mangues e restingas. 
(    )  Assoreamento dos rios, esgoto doméstico e despejo 

das industrias têxteis. 
 
De cima para baixo, a ordem CORRETA entrada é: 
a) 3, 4, 1, 2, 5   
b) 3, 2, 1, 4, 5  
c) 3, 5, 2, 1, 4   
d) 4, 5, 3, 4, 1 
 
 
 
 
 
29. Considere o mapa abaixo para julgar os itens que 
seguem: 

 
 
Sobre as agressões ao meio ambiente catarinense, é 
CORRETO assinalar: 
 
I.  As atividades das agroindústrias são as principais 

causadoras de poluição nas áreas identificadas pelos 
números 1, 2 e 3. A linha na região 3, identifica o rio 
do Peixe onde os desejos da agroindústria somam-se 
aos efluentes urbanos e das fábricas de papel. 

II.  O número 6 identifica o Vale do Itajaí, poluído 
principalmente pelos efluentes da indústria têxtil. 

III.  Na região Nordeste (5), a indústria papeleira 
compromete a qualidade das águas da baia de 
Babitonga (A). 

IV. O Complexo Lagunar Sul (C) tem suas águas 
comprometidas pela extração de carvão mineral da 
região. 

 
Estão CORRETOS os itens: 
a) I, II, III, IV  
b) I, III 
c) I, III, IV 
d) I, III, IV 
 
 
30. (ACAFE) Leia atentamente as proposições sobre 
ambiente em Santa Catarina e assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) A região carbonífera é a área de maior degradação, face 
a lavra e o beneficiamento do carvão que deixaram um 
rastro de destruição e conseqüentemente, de preocupação. 
b) Ao longo do litoral os balneários mais visitados, 
apresentam condições de balneabilidade muito 
prejudicados, pelo excesso de esgotos cloacais e má 
ocupação dos solos. 
c) A baia da Babitonga tem recebido constantemente 
metais pesados, vindos do setor metal-mecânico, que 
acabam por afetar, enormemente, a pesca na região. 
d) No Vale do Itajaí, onde em destaque a industria têxtil, o 
problema ambiental é o despejo das tinturarias que 
contaminam os rios da região. 
e) O rio do Peixe é receptor de efluentes das industrias 
moveleiras e metalúrgica situadas ao longo do curso, que 
em número pequeno, ainda não preocupa em termos 
ambientais. 
 
31. (UDESC 2000) Sobre os aspectos físicos de Santa 
Catarina, podemos afirmar: 
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a) O território catarinense caracteriza-se por apresentar um 
relevo levemente inclinado para oeste (planalto ocidental), 
uma área que se desenvolve da borda do planalto até o mar 
(encosta) e a planície litorânea. 
b) Devido a posição geográfica, às variadas formas de 
relevo e a sua natureza geológica, apresentam-se diversas 
formações vegetais tais como: restinga, caatinga e 
florestas. 
c) Todos os rios catarinenses se dirigem para a vertente 
atlântica, o que facilitou o deslocamento da população para 
o interior. 
d) A Mata Atlântica, hoje quase inexistente, foi vitimada 
pela indústria do papel, celulose existente na microrregião 
geográfica de Xanxerê. 
 
 
32. (ACAFE 2000) A base física é fundamental para se 
conhecer a organização sócio-espacial catarinense.   
Considerando esta questão, a alternativa FALSA é: 
a) A Mata Atlântica, que cobria originalmente as planícies 
e serras litorâneas, apresenta-se hoje bastante reduzida 
devido ao desenvolvimento de atividades agropecuárias e à 
evolução da rede urbana. 
b) A rede hidrográfica catarinense é constituída por dois 
sistemas independentes de drenagem: o sistema integrado 
comandado pelas bacias do Paraná e do Uruguai e o 
sistema da vertente Atlântica. 
c) Segundo Köppen, o clima dominante é o mesotérmico, 
do tipo úmido, sem estação seca, mas devido à altitude 
distingue-se o de verão quente no litoral e no Oeste e o de 
verão fresco, no planalto. 
d) O relevo plano e os terrenos argilo-arenosos, ricos em 
matéria orgânica, facilitaram o uso do solo para a prática 
agrícola em todas as regiões do Estado. 
e) O Estado é favorecido pela beleza natural de suas 
paisagens, tanto em seu litoral privilegiado  com  inúmeras 
praias, como pelo  planalto onde, no inverno, existe a 
possibilidade de precipitação de neve. 
 
 
33. (ACAFE) Com relação à expansão da colonização 
gaúcha em Santa Catarina, a alternativa 
VERDADEIRA é: 
a) Os primeiros núcleos da colonização gaúcha em Santa 
Catarina formaram-se no século XVIII, em São Francisco, 
Florianópolis e Laguna. 
b) Aconteceu a partir do início deste século, 
principalmente, com os ítalo-brasileiros das antigas 
colônias do Rio Grande do Sul, nas áreas marginais do rio 
do Peixe e Vale do Uruguai. 
c) Iniciou no século XVII, com a fundação de Lages em 
1770 e , posteriormente, de São Joaquim e Curitibanos. 
d) A partir de 1829 os gaúchos ocuparam a faixa entre o 
litoral e o planalto. 
e) Começou em 1875, pelos municípios de Rio dos 
Cedros, Rodeio e Ascurra, em torno de Blumenau. 
 
 
34. (UDESC 2000) Sobre a distribuição da população 
no Estado de Santa Catarinense podemos afirmar: 
a) É predominantemente rural. 

b) É predominantemente urbana. 
c) A população se localiza nos campos, mas exerce 
predominantemente atividades no setor terciário. 
d) 50% da população é rural e 50% é urbana. 
 
 
35. (ACAFE 2000) O panorama sócio-econômico de 
Santa Catarina é reflexo do seu processo colonizador, 
com imigrantes europeus desde meados do século 
XVlll.  Sobre o mesmo, a alternativa FALSA é: 
a) Nas colônias do Sul do Estado desenvolveu-se, 
inicialmente, a agricultura de subsistência e, 
posteriormente, a mineração. 
b) A indústria moveleira desenvolvida no Norte de Santa 
Catarina  decorreu do conhecimento  técnico dos imigrantes 
aí estabelecidos. 
c) Os colonizadores açorianos, no litoral, desenvolveram  a 
produção da farinha de  mandioca para o consumo local e 
exportação. 
d) No meio e extremo Oeste catarinense, o sucesso da 
agroindústria teve seu fundamento na indústria caseira dos 
colonizadores. 
e) Os capitais estrangeiros financiaram a implantação de 
industrialização nas colônias dos vales dos rios Itajaí-Açu e 
Mirim. 
 
 
36. A respeito do quadro demográfico catarinense, é 
CORRETO assinalar que:  
a) a população total, apurada pelo Censo 2000, é de 
7.639.302 habitantes (8a maior população absoluta entre as 
Unidades da Federação brasileira). 
b) as maiores densidades demográficas (no de hab./Km2) 
são registradas no Vale do Rio do Peixe. 
c) os indicadores de qualidade de vida são satisfatórios no 
Estado, atraindo imigrantes. 
d) por se tratar de um Estado industrial, na população 
absoluta e na população economicamente ativa - PEA, a 
população masculina predomina com larga vantagem 
numérica.  
 
 
37. Sobre aspectos demográficos de Santa Catarina, é 
CORRETO afirmar que: 
a) o crescimento vegetativo caiu nas últimas décadas em 
virtude do sério desequilíbrio sexual (predomínio 
masculino). 
b) a renda é mal distribuída, sendo um dos piores 
coeficientes do País. 
c) a população vem sofrendo um processo de 
“ruralização”. 
d) o IDH catarinense permite o enquadramento do Estado 
no grupo das unidades da federação brasileira com “boa 
qualidade de vida”. 
 
 
 
 
38. (UDESC 2000) A geração de software é um 
segmento da economia catarinense em franca 
expansão. Os pólos de maior expressão voltados a essa 
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atividade estão localizados nas cidades de: 
a) Criciúma, Florianópolis e Joinville 
b) Blumenau, Criciúma e Lages 
c) Blumenau, Florianópolis e Joinville 
d) Criciúma, Joinville e Lages 
 
39. (UDESC) Observe o mapa e identifique na legenda 
os eixos industriais de Santa Catarina. 
 

   

De acordo com a legenda, relacione a segunda coluna com 
a primeira. 
 

(    ) Eixo industrial florestal. 
(    ) Eixo agroindustrial. 
(    ) Eixo industrial dinâmico. 
(    ) Eixo industrial mineral. 

  

Assinale a resposta que contém a seqüência 
CORRETA: 
a) 2, 1, 4, 3   b) 1, 4, 3, 2 
c) 2, 4, 1, 3   d) 1, 3, 2, 4 
e) 4, 2, 3, 1 
 
40. (UDESC 2001)    Relacione    os    Pólos     Regionais      
(1ª  coluna)    com     aspectos     da     economia      local  
(2ª coluna). 

 

( 1 ) Oeste 
( 2 ) Sul 
( 3 ) Norte 
( 4 ) Grande Florianópolis 
( 5 ) Vale do Itajaí 
( 6 ) Planalto Serrano 

 
(       ) Turismo, plástico e tecnologia 
(       ) Cerâmica, carvão e confecções 
(       ) Madeira, turismo e agricultura 
(       ) Motocompressores, motores elétricos, móveis, 

metalúrgica e plásticos 
(       ) Têxtil, agricultura, vestuário e químico 
(       ) Agroindústria e agricultura. 

 
Fonte: Relatório Gazeta Mercantil “O Modelo Catarinense, 25/05/2000”. 

 

Assinale a alternativa que contenha a seqüência 
CORRETA da 2ª coluna, de cima para baixo. 
a) 1-3-2-4-5-6  b) 6-5-4-2-1-3 
c) 4-2-6-3-5-1  d) 2-3-5-1-6-4 
41. (UFSC 2000) Observe o mapa de Santa Catarina e 
assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) que 
tenha(m) relação com a região hachurada. 
 

 
 

01. A economia dessa região é caracterizada pela 
concentração de carvão e de outros minerais não-
metálicos, como o caulim e a cerâmica, além das indústrias 
de confecção e de transformação de plásticos. 
02. Essa região do Estado catarinense apresentou uma 
acentuada diminuição dos postos de trabalho na área do 
carvão, devido a decisão do governo Collor de liberar 
totalmente as importações nesse setor. 
04. Os investimentos no setor madeireiro, nas indústrias de 
celulose e papel, na produção de maçã e no potencial 
turístico das fazendas rurais fizeram retomar a expansão e 
o crescimento dessa região. 
08. O comprometimento hídrico dessa região é provocado, 
principalmente, pela extração e beneficiamento do carvão, 
mas também pelo uso de agrotóxicos, esgotos domésticos, 
dejetos industriais e salinização dos rios próximos à foz. 
16. O setor cerâmico, que aproveita os recursos minerais 
não-metálicos dessa região, é um dos que, no Estado 
catarinense, mais vai usar o gás boliviano trazido pelos 
gasodutos até a região Sul. 
 
42. (UDESC 2001) Nas proposições abaixo, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Os principais produtos agrícolas catarinenses são milho, 
arroz e soja. 
b) A maçã é o produto mais expressivo da cidade de 
Fraiburgo. 
c) Na região Sul do estado catarinense, estão localizadas as 
maiores fábricas de descartáveis plásticos do Estado. 
d) A maricultura é uma atividade em amplo 
desenvolvimento nas cidades do Oeste catarinense. 
 
43. (ACAFE 2000) Em Santa Catarina, diversas 
cidades vêm contribuindo para o desenvolvimento da 
economia de nosso Estado.  Com base neste contexto a 
alternativa FALSA é: 
a) Joinville, conhecida também como a Manchester 
Catarinense, possui  um diversificado parque industrial. 
b) Na região do Oeste catarinense, as atividades da  
agroindústria  ocupam um destacado espaço. 
c) Para diversas famílias do litoral catarinense, a 
maricultura já representa uma boa fonte de renda. 
d) Na região Sul do Estado e na cidade de Tijucas, 
destacamos a indústria de pisos e revestimentos cerâmicos. 
e) Em Brusque e Blumenau podemos destacar as diversas 
fábricas de cerveja que são responsáveis pelo 
abastecimento do Sul do país. 
 
44. (ACAFE 2000) Santa Catarina é um Estado com 
destaque nacional por sua economia dinâmica e 
bastante diversificada.  
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A  alternativa, que NÃO condiz com o enunciado 
acima, é: 
a) O turismo é uma atividade promissora, em função do 
potencial diversificado, como, por exemplo, os balneários, 
as cidades históricas, as festas populares e o ecoturismo. 
b) O Oeste é a região agrícola mais forte onde os produtores 
rurais trabalham em integração com as agroindústrias. 
c) Empresas catarinenses como a Tigre, a Embraco, a Weg  
e  a Douat Inox têm seus produtos vendidos em vários 
países. 
d) Além do carvão, o Sul catarinense apresenta a maior 
concentração de pisos e azulejos cerâmicos do país. 
e) O destaque nacional da produção agrícola catarinense 
deve-se ao enorme padrão de concentração da terra. 
 
 
45. (UDESC 2001) Santa Catarina, além do turismo de 
verão, possui o turismo de inverno, principalmente 
quando a mãe natureza nos brinda com o fenômeno da 
neve. 
Assinale a alternativa INCORRETA.  
a) Lages, considerada a capital do turismo rural, com seus 
hotéis fazenda, oferece equipamentos de lazer e estrutura 
de conforto, tornando-se referência para o turismo rural no 
Sul do Brasil. 
b) Urupema, município pródigo em belezas naturais, com 
o título de cidade ecologicamente correta, conferida pela 
ONU, e com visão ampla do Planalto Serrano, não tem 
conseguido usufruir plenamente do turismo de inverno, 
por falta de estrutura na rede hoteleira e por não oferecer 
opções gastronômicas, além das dificuldades de acesso. 
c) Urubici, município sujeito a neve, possui uma estrutura 
turística melhor que a média regional, com 42 pontos 
turísticos já catalogados e 12 dotados de infra-estrutura 
para receber a visita de turistas. 
d) Fraiburgo, depois de investir maçicamente na 
construção de hotéis fazenda, desponta na liderança do 
turismo rural no sul do Brasil. 
 
 
46. (UDESC) Santa Catarina é um “Estado em Festa”.  
Durante o ano, nas diversas regiões do Estado, 
encontramos festas que normalmente estão ligadas às 
origens dos diversos imigrantes que vieram compor a 
diversidade cultural, ou às atividades econômicas 
desenvolvidas nessas regiões. 
Correlacione essas festas (coluna da esquerda) com a 
cidade onde elas ocorrem (coluna da direita). 
 1. Festa do Pinhão              (     )  Joinville 
 2. Festa das Flores                 (     )  Itajaí 
 3. Oktoberfest                          (     )  Lages 
 4. Marejada                           (     )  Fraiburgo 
 5. Festa da Maçã                     (     )  Blumenau 
A alternativa que contém a seqüência CORRETA, de 
cima para baixo, é: 
a) 1, 5, 4, 2 e 3   b) 2, 5, 1, 4 e 3 
c) 2, 4, 1, 5 e 3   d) 3, 1, 5, 4 e 2 
 
47. (UDESC 2001) O estado catarinense, por sua 
qualidade de vida, pelas belezas naturais e por sua 
diversificação climática, normalmente é associado a 

cidades européias. Outra grande atração turística, que 
anualmente vem atraindo muitos visitantes, são as 
estâncias hidrominerais. 
Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE 
municípios catarinenses que possuem estâncias 
hidrominerais. 
a) Braço do Norte, no planalto serrano, e Joinville, no 
Norte. 
b) Botuverá, no Vale do Itajaí, e Siderópolis, no Sul. 
c) Santo Amaro da Imperatriz, no litoral, e Piratuba, no 
Oeste. 
d) Mafra e Canoinhas, no Norte. 
 
48. (UDESC 2001) Sobre a agricultura e a pesca em 
Santa Catarina assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Santa Catarina está entre os maiores produtores 
nacionais de maça, uva, banana, milho, alho, cebola, arroz, 
feijão e batata. 
b) Santa Catarina é o segundo maior produtor de pescado 
do país 
c) Os produtores catarinenses colocam nosso Estado na 
posição de maior criador brasileiro de moluscos cultivados 
d) Com apenas 1,1% do território brasileiro, Santa 
Catarina é o maior produtor de alimentos do país. 
 
49. Sobre as potencialidades econômicas do litoral 
catarinense: 
I.  A maricultura vem apresentando significativos 

resultados. 
II.  Na região baia de Babitonga estão as maiores 

indústrias pesqueiras do Estado. 
III.  A prática da época do defeso visa a preservação das 

espécies e das reservas de pescado. 
IV.  A pesca artesanal sofre com o avanço do modelo 

industrial de pesca. 
V.  O desinteresse das universidades e do Governo pelo 

setor, prejudica o desenvolvimento da maricultura e da 
pesca no Estado. 

Estão CORRETOS os itens: 
a) I, III, V   b) I, II, IV, V 
c) I, III, IV   d) I, II, V 
 
50. Acerca da agroindústria catarinense, considere os 
itens que seguem. 
I.  Seu eixo de desenvolvimento é o “oeste catarinense”. 
II.  É um setor que emprega técnicas obsoletas, 

apresentando resultados pouco significantes. 
III.  Trabalha no “sistema integrado”, aliando interesses da 

indústria e do produtor. 
IV.  Ocupa lugar de destaque na economia catarinense, 

atingindo até o mercado internacional. 
V.  O grande problema está na persistência da febre aftosa, 

doença que atinge cerca de 30% do rebanho estadual. 
VI.  Trabalha exclusivamente com rebanho ovino. 
Estão CORRETOS: 
a) I, II e III   b) I, III e IV 
c) I, II, III e V   d) I, III, IV e VI 
 
51. (UDESC 2000) A atividade portuária é um serviço 
público federal, passível de concessão tanto para governos 
quanto para a iniciativa privada. Os portos catarinenses 
administrados por concessão atribuída ao Estado, a um 
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município e à iniciativa privada são, respectivamente, os 
de: 
a) Itajaí, São Francisco do Sul, Imbituba 
b) Imbituba, Itajaí, São Francisco do Sul 
c) Itajaí, Imbituba, São Francisco do Sul 
d) São Francisco do Sul, Itajaí, Imbituba 
 
 
52. (SAEM 2000) Acerca da política e economia 
catarinense dos últimos anos, apenas uma alternativa 
está INCORRETA.  Assinale-a. 
a) O Gasoduto Brasil-Bolívia, recente parceria entre os  
dois  países, permitirá que muitas empresas do Estado 
ganhem competitividade em seus produtos.  
b) O recente anúncio da construção de uma nova montadora  
de automóveis Renault, em Joinville, trouxe  esperança  de  
maior desenvolvimento  para  a economia da região Norte 
do Estado. 
c) O BESC (Banco do Estado de Santa Catarina) foi 
federalizado, ou seja, transferido ao governo federal. 
d) Apesar das constantes crises econômicas que atingem o 
país, Santa Catarina tem mantido um desempenho 
econômico bastante razoável, se comparado a outros 
Estados do país. 
e) As eleições municipais de 2000 foram as primeiras em 
que o voto eletrônico foi utilizado em todos os municípios 
do Estado. 
 
 
53. (UDESC 2001) A duplicação da BR-101 – trecho 
Sul, está enfrentando um impasse na região do Morro 
dos Cavalos, em Palhoça, com relação à construção de 
um túnel naquele local, porque: 
a) na região vive uma comunidade indígena guarani, que 
poderá ser prejudicada. 
b) técnicos do Ibama não permitem a sua construção, por 
ela agredir o meio ambiente. 
c) famílias de posseiros não aceitam sair dali, sem uma 
indenização. 
d) donos de uma mina de carvão exigem uma alteração no 
traçado da estrada. 
 
 
54. (UDESC 2000) Sobre o transporte em Santa 
Catarina, é CORRETO afirmar que: 
a) A rede de estrada de ferro em Santa Catarina vem sendo 
fortemente ampliada nos últimos anos, buscando facilitar o 
escoamento de nossa produção agrícola e industrial. 
b) A BR 101, sendo a mais importante rodovia 
longitudinal federal em Santa Catarina, passa por obras de 
duplicação. 
c) A BR 282 liga o Norte ao Sul de Santa Catarinense, 
passando por diversos municípios do Estado. 
d) O transporte fluvial em Santa Catarina tem contribuído, 
nos últimos anos, para uma efetiva redução do frete. 
 
55. Com relação às ferrovias catarinenses, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) a ferrovia Dona Tereza Cristina (EFDTC), situa-se 
totalmente no território do Estado, teve grande importância 
para exportação do carvão mineral retirado na região Sul.  

b) toda malha ferroviária, antes administrada pela RFFSA 
(Rede Ferroviária Federal S/A.), foi privatizada. 
c) cogita-se a implementação do “Ferrovia do Frango”, 
cujo intuito é promover a ligação do Oeste (produtor) ao 
porto de Imbituda (exportador). 
d) a ligação São Francisco do Sul - Mafra é 
movimentadora entre outros, de grãos, fertilizantes e 
madeira. A partir de Mafra, é possível alcançar o Rio 
Grande do Sul e o Paraná.  
 
56. (UDESC) Com relação aos portos de Santa 
Catarina, podemos afirmar: 
I .  O porto de São Francisco está situado na costa norte 

do Estado, distante cerca de 215 Km de 
Florianópolis, localizando-se muito próximo de 
Joinville, importante centro industrial. 

II .  O porto de Itajaí está situado na costa norte do 
Estado, à margem direita do Rio Itajaí do Norte, 
sendo o quarto porto em importância para Santa 
Catarina. 

III.   O porto de Imbituba, localizado no litoral sul de 
Santa Catarina, é o mais importante porto pesqueiro 
do Estado, e passará a adquirir maior importância 
com a criação da ZPE de Imbituba. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente a afirmativa I está correta. 
e) Somente a afirmativa III está correta. 
 
57. No campo da geração energética, Santa Catarina 
sofrerá um choque de modernização. O Grupo 
Executivo de Energia de Santa Catarina (GE-ENE-SC) 
prevê diversos investimentos para o setor.  
Sobre o exposto acima, é CORRETO assinalar que: 
a) o estabelecimento de novas hidrelétricas ocorrerá 
unicamente na bacia do rio Uruguai.  
b) as futuras termoelétricas atenderão apenas o setor 
metal-mecânico do norte do Estado e o cerâmico do sul. 
c) além do aproveitamento do gás natural boliviano, 
ocorrerão investimentos para o uso da biomassa, carvão 
mineral e potencial hidráulico. 
d) está descartada a extração da energia eólica, em virtude 
da inexistência de área propícias no Estado para tal 
atividade. 
 
58. (UDESC 2000) Nenhum país, ou município passará 
por um processo  de  desenvolvimento  econômico sem 
contar com diversos fatores, entre eles uma boa oferta 
de energia. 
No Estado de Santa Catarina, com relação às fontes de 
energia podemos afirmar: 
a) A Celesc, para atender à crescente demanda de energia, 
foi privatizada, quando a Tractebel  Sul S.A adquiriu seu 
controle acionário e iniciou a ampliação de sua rede de 
distribuição de energia. 
b) O Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, em Capivari 
de Baixo, iniciou a produção de energia elétrica, à base da 
fusão do átomo. 
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c) Foi inaugurado em março deste ano, o Gasoduto Brasil-
Bolívia, uma conquista para a indústria catarinense, que 
agora poderá contar com uma fonte de energia limpa e 
mais barata. 
d) O carvão é uma fonte de energia que deverá crescer, e 
muito, na década que se inicia, pois algumas indústrias 
carboníferas catarinenses já assinaram convênio para 
comprar carvão americano e queimá-lo nas termoelétricas 
de Criciúma e Urussanga. 
 
59. (UDESC 2001) Durante o primeiro semestre deste 
ano, os noticiários brasileiros deixaram transparecer 
que existe um sério desequilíbrio na produção e 
consumo de energia elétrica no país. 
Com relação à produção de energia elétrica em Santa 
Catarina, é CORRETO afirmar: 
a) A usina responsável por mais de 90% da energia elétrica 
produzida no Estado é a Jorge Lacerda, e está localizada 
em Tubarão. 
b) O estado catarinense produz mais energia elétrica do 
que necessita. 
c) As usinas de produção de energia elétrica no Estado 
estão vivendo o mesmo drama que as demais usinas do 
país. 
d) O estado importa 90% da energia elétrica consumida no 
território catarinense. 
 
60. (UDESC 2001) A produção de energia é de 
fundamental importância para as regiões que estão 
preocupadas com o crescimento econômico. Sobre essa 
questão, é INCORRETO afirmar: 
a) No litoral norte de Santa Catarina será construída a 
Termelétrica Catarinense Norte, usina térmica a gás, para 
produzir 350 megawatts/hora de energia, o suficiente para 
abastecer uma cidade como Joinville. 
b) A Usina Hidrelétrica de Itá, de propriedade da Gerasul, 
já está gerando energia, com base na fusão do urânio. 
c) O gás natural, que é 20% mais barato que o gás de 
cozinha (GLP), e custa um terço do preço da gasolina, já 
está disponível em Santa Catarina, através da SC-Gás, 
distribuidora do gás boliviano. 
d) A USITESC, Usina Termelétrica do Sul Catarinense, 
pretende produzir energia elétrica a partir da queima de 
carvão, em boca de mina, diminuindo, assim, os efeitos 
poluidores da lavagem, transporte e deposição do carvão. 
 
61. (UDESC 2001) Ao longo do século XX, Santa 
Catarina teve seu desenvolvimento econômico 
caracterizado pela agricultura e pólos de 
desenvolvimento industrial. Esse quadro sofreu 
alterações, com a abertura de novas possibilidades de 
desenvolvimento econômico para o Estado, dentre as 
quais se destaca: 
a) a implantação de muitas indústrias multinacionais no 
ramo têxtil. 
b) a descoberta recente do potencial agrícola para o Estado 
de Santa Catarina. 
c) o incentivo e a diversificação na área do turismo no 
Estado. 
d) a instalação, no litoral catarinense, de plataformas 
marítimas para a extração de petróleo. 

 
 
62. (UDESC 2001) Segundo levantamento da FIESC, 
publicado nos jornais de circulação no Estado, o valor 
total das exportações catarinenses, no mês de agosto de 
2000, foi de US$ 265,5 milhões, marcando um 
incremento de 17,08% em relação às exportações do 
mês anterior. Dessa forma, o Estado catarinense passa 
a ocupar o 5º lugar no ranking dos Estados brasileiros 
que mais exportam. 
Assinale a alternativa que apresenta os dois produtos 
mais exportados pelas indústrias catarinenses, no 
primeiro semestre deste ano. 
a) Frango e motocompressor hermético 
b) Móveis de madeira e maça 
c) Madeira bruta e calçados 
d) Pisos cerâmicos e móveis. 
 
 
63. “QUATORZE DESTAQUES – São 14 as empresas 
catarinenses listadas entre as mil maiores da América 
Latina conforme publicação da “Gazeta Mercantil”. As 
três primeiras da fila são do setor alimentar – a Ceval, em 
96o lugar; a Sadia em 106o e a Perdigão, em 180o. A Seara 
completa o rol das grandes do mesmo setor. Três de 
energia – Eletrosul, Celesc e Gerasul – também constam 
da relação, bem como a privatizada Telesc Celular e a 
estatal Casan. Duas da ramo têxtil – Teka e Hering – e a 
Embraco, Tigre e Weg completam o grupo das principais 
empresas de Santa Catarina.” 

Jornal A Notícia, economia, 11/10/2000 
 
Pela informação acima, é CORRETO assinalar que: 
a) as empresas mencionadas comercializam seus produtos 
nos âmbitos nacional e do MERCOSUL, não atingindo os 
exigentes mercados norte-americano e da União Européia 
(UE).   
b) é curioso o fato de nenhuma das empresas do ranking 
apresentada esteja localizada no Vale do Itajaí-açu. 
c) as empresas citadas não detém filiais em outros Estados 
e são de capital exclusivamente catarinense. 
d) a Ceval, Sadia, Perdigão e Seara estão localizadas no 
“eixo agroindustrial” do Oeste Catarinense; Embraco, 
Tigre e Weg estão no “Nordeste Catarinense”.  
 
 
64. (UDESC 2001) Devido a sua economia 
diversificada, Santa Catarina ocupa a 6º posição no 
ranking dos Estados brasileiros exportadores. 
Especificamente ao falarmos do bloco econômico do 
MERCOSUL, nosso maior parceiro comercial é: 
a) a Argentina. 
b) o Uruguai. 
c) o Paraguai. 
d) o Chile. 
65. “A indústria de Santa Catarina exporta há mais de 30 
anos. É uma indústria globalizada. E é de Primeiro 
Mundo. Os empresários do Estado não esperaram a onda 
de aberturas do mercado chegar às fronteiras 
catarinenses e prepararam o setor produtivo para 
competir em pé de igualdade com as economias mais 
vorazes do planeta.” 
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Sobre o comércio exterior catarinense, é FALSO 
afirmar que: 
a) na pauta de exportações merecem destaque ladrilhos, 
carne suína congelada, cerâmicas, vidrados e esmaltados, 
motocompressores herméticos e artigos têxteis.   
b) a “crise da vaca louca e da febre aftosa” na Europa, 
determinou para o eixo agroindustrial do Estado um 
significativo incremento nas exportações destinadas à 
União Européia. 
c) o caráter exportador conduz ao Estado investimentos 
externos, caso da USINOR, empresa de laminação de aço 
que será implementada por um grupo francês no nordeste 
catarinense. 
d) na América do Sul, o Estado detém exportações e 
importações apenas com os membros do MERCOSUL.  
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1. D 
2. A 
3. E 
4. C 
5. B 
6. A 
7. D 
8. D 
9. A 
10. C 
11. 13 
12. C 
13. B 
14. B 
15. D 
16. B 
17. 11 
18. 10 
19. C 
20. A 
21. B 
22. B 

23. E 
24. C 
25. B 
26. E 
27. D 
28. B 
29. D 
30. E 
31. A 
32. D 
33. B 
34. B 
35. E 
36. C 
37. D 
38. C 
39. C 
40. C 
41. 27 
42. D 
43. E 
44. E 

45. D 
46. C 
47. C 
48. D 
49. C 
50. B 
51. D 
52. B 
53. A 
54. B 
55. C 
56. D 
57. C 
58. C 
59. B 
60. B 
61. C 
62. A 
63. D 
64. A 
65. D 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


