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- Anexo III - 

INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO 

INTRODUÇÃO 

Este anexo apresenta um conjunto de informações sobre o Município de Florianópolis, de modo a subsidiar 
os participantes da licitação na análise do objeto da concorrência e na elaboração de suas propostas.  

 

1. POSIÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 

 
             Figura 01: Macrolocalização da capital do estado catarinense em relação à América Latina  
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2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

2.1 Etimologia 

 
Figura 02: Planta da N. Sra. Do Desterro, 1754 por 

José Custódio Sá e Faria 

Os primeiros habitantes da região de Florianópolis foram os 
índios tupis-guaranis. Praticavam a agricultura, mas tinham na 
pesca e coleta de moluscos as atividades básicas para sua 
subsistência. Os indícios de sua presença encontram-se nos 
sambaquis e sítios arqueológicos cujos registros mais antigos 
datam de 4.800 A.C.Já no início do século XVI, embarcações 
que demandavam à Bacia do Prata aportavam na Ilha de 
Santa Catarina para abastecerem-se de água e víveres. 
Entretanto, somente por volta de 1675 é que Francisco Dias 
Velho, junto com sua família e agregados, dá início a 
povoação da ilha com a fundação de Nossa Senhora do 
Desterro (atual Florianópolis) - segundo núcleo de 
povoamento mais antigo do Estado, ainda fazendo parte da 
vila de Laguna - desempenhando importante papel político na 
colonização da região. 

Depois da morte de Dias Velho a Ilha permaneceu 
abandonada por alguns anos. Mas a necessidade de 
povoamento da região, para garantia de seu domínio, era uma 
preocupação dos portugueses. Tinha no povoado de 27 
casas. O nome da localidade era Nossa Senhora do Desterro, 
a elevação à condição de freguesia aconteceu em 1714 e à 
categoria de vila em 1726. Nessa época, alguns paulistas 
tiveram autorização para ocupar o estado. Contudo, na Ilha, a 
preocupação permanecia insignificante. 

 

Figura 03: N. Sra. do Desterro, 1847 por Victor 
Meirelles 

Esse quadro só foi se alterar substancialmente cerca de 20 
anos mais tarde, com a chegada dos colonizadores açorianos. 
A partir desta data intensificam-se o fluxo de paulistas e 
vicentistas que ocupam vários outros pontos do litoral. Em 
1726, Nossa Senhora do Desterro é elevada a categoria de 
vila, a partir de seu desmembramento de Laguna. A ilha de 
Santa Catarina, por sua invejável posição estratégica como 
vanguarda dos domínios portugueses no Brasil meridional, 
passa a ser ocupada militarmente a partir de 1737, quando 
começam a ser erguidas as fortalezas necessárias à defesa 
do seu território. 

Esse fato resultou num importante passo na ocupação da ilha, tiveram prosperidade a agricultura e a 
indústria manufatureira de algodão e linho, permanecendo, ainda hoje, resquícios desse passado no que se 
refere à confecção artesanal da farinha de mandioca e das rendas de bilro. Nesta época, meados do século 
XVIII, verifica-se a implantação das "armações" para pesca da baleia, em Armação da Piedade (Governador 
Celso Ramos) e Armação do Pântano do Sul (Florianópolis), cujo óleo era comercializado pela Coroa fora 
de Santa Catarina, não trazendo benefício econômico à região. 

No século XIX, Desterro foi elevada à categoria de cidade; tornou-se Capital da Província de Santa Catarina 
inaugurou um período de prosperidade, com o investimento de recursos federais. Projetou-se a melhoria do 
porto e a construção de edifícios públicos, entre outras obras urbanas. A modernização política e a 
organização de atividades culturais também se destacaram, marcando inclusive os preparativos para a 
recepção ao Imperador D. Pedro II (1845). 

As resistências locais ao novo governo provocaram um distanciamento do governo central e a diminuição 
dos seus investimentos. A vitória das forças comandadas pelo Marechal Floriano Peixoto determinaram, em 
3 de outubro de 1894, a mudança do nome da cidade para Florianópolis, em homenagem ao marechal. 
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Figura 04: Ponte Hercílio Luz, 1935 

O plano da cidade originou-se a partir da Praça 15 
de Novembro, que se estende até o pé da colina 
onde se eleva a catedral. A articulação dos bairros e 
subúrbios faz-se através de ruas ou avenidas, de 
longo e sinuoso traçado, entre o mar e as encostas 
dos morros. Apesar das sensíveis  modificações, 
que construções modernas introduziram, a 
paisagem urbana guarda ainda muito do aspecto 
arquitetônico colonial. A cidade, ao entrar no século 
XX, passou por profundas transformações, sendo 
que a construção civil foi um dos seus principais 
suportes econômicos. A implantação das redes 
básicas de energia elétrica e do sistema de 
fornecimento de água e captação de esgotos 
somou-se à construção da Ponte Governador 
Hercílio Luz, como marcos do processo de 
desenvolvimento urbano. 

Florianópolis tem sua economia alicerçada nas atividades do comércio, prestação de serviços, indústria de 
transformação e turismo. Recentemente a indústria do vestuário e a informática vem se tornando também 
setores de grande desenvolvimento.  Dentre os atrativos turísticos da capital salientam-se hoje, além das 
magníficas praias, e rústicas trilhas pelo interior da ilha, as pitorescas localidades onde se instalaram as 
primeiras comunidades de imigrantes açorianos, tais como o Ribeirão da Ilha, a Lagoa da Conceição, Santo 
Antônio de Lisboa, além do próprio centro histórico da cidade de Florianópolis, o excepcional conjunto de 
fortalezas oitocentistas, quase todo já restaurado, e sítios arqueológicos pré-históricos, que remontam a 4 
mil anos. 

2.2  Demografia 

Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e, destaca-se por ser a capital brasileira com o melhor 
índice de desenvolvimento humano (IDH), de 0,847, de acordo com a metodologia usada pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica e 
Aplicada (Ipea), no estudo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, esse índice também a torna a 
TERCEIRA cidade brasileira com a melhor qualidade de vida, atrás apenas das cidades de São Caetano do 
Sul e Águas de São Pedro, no estado de São Paulo. 

 
Figura 05: Vista da Avenida Paulo Fontes 

Florianópolis, cidade pólo do aglomerado urbano tem uma 
população de 453.261 habitantes em 2013/IBGE. 

Em janeiro de 1998, a Lei Complementar nº 162 instituiu a 
Região Metropolitana de Florianópolis, a primeira a ser 
criada no Estado com objetivo principal de dinamizar as 
soluções dos problemas urbanos comuns.  

O Município de Florianópolis é composto por 12 distritos 
que se concentram na Ilha.  

A Ilha possui 85 bairros, e o Continente, possui 9 comunidades. Os bairros mais populosos do Município 
são: Centro, Capoeiras e Trindade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desenvolvimento_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_de_S%C3%A3o_Pedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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2.2.1 População por Situação de Domicílio, 1991 a 2009 

 1991 [10] 2000 [10] 2003 [5] 2009 [14] 2010 2013 

População Total 258.383 342.315 369.102 408.161 421.240 453.261 
Urbana 242.989 332.185 358.180 - -  
Rural 15.394 10.130 10.922 - -  

Taxa de 
Urbanização 

94,04% 97,04% - - -  

2.2.2 Desenvolvimento Humano: [10] 

 1991 2000 2013 

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal 

0,824 0,875 0,847 

Educação 0,898 0,960  
Longevidade 0,771 0,797  
Renda 0,803 0,867  

No período 1991 – 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M ) de Florianópolis cresceu 
6,19%, passando de 0,824 em 1991 para 0,875 em 2000. 

A dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Renda, com 42,1%, seguida pela Educação, 
com 40,8% e pela Longevidade, com 17,1%. 

Neste período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do município e o limite máximo 
do IDH, ou seja, 1 – IDH) foi reduzido em 29,0%. 

Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 7,1 anos para alcançar São Caetano 
do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,862). 

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Florianópolis é 0,875. Segundo a 
classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de alto desenvolvimento humano 
(IDH maior que 0,8). 

Em relação aos outros municípios do Brasil, Florianópolis apresenta uma situação boa: ocupa a 3ª posição, 
sendo que 2 municípios (0,1%) estão em situação melhor que 5504 municípios (99,9%) estão em situação 
pior ou igual. 

Em relação aos outros municípios do Estado, Florianópolis apresenta uma situação boa: ocupa 1ª posição, 
sendo que 0 municípios (0,0%) estão em situação melhor que 292 municípios (100,0%) estão em situação 
pior ou igual. 

3. Geografia 

Os limites geográficos do município são num total de doze, a saber:[7] 

Canasvieiras – apesar da origem remota, sua oficialização como freguesia ocorreu a partir da Lei Provincial 
n° 008 de 15/04/1835. Sua área é 29, 30 km², sendo que dele fazem parte: a sede de Canasvieiras e as 
praias de Canasvieiras,Daniela, Jurerê Internacional, Forte e as localidades de Vargem Pequena, Ponta 
Grossa e Lamim. 
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CACHOEIRA DO BOM JESUS: foi criado pela Lei 
Municipal n º 394 de 19/02/1916. Sua área é 30,37 Km², 
fazem parte desse Distrito as seguintes localidades: 
Cachoeira do Bom Jesus, Vargem do Bom Jesus, 
Vargem Grande, Ponta das Canas e Lagoinha. 

INGLESES DO RIO VERMELHO: originou-se a partir de 
um Decreto de 11/08/1831. Sua área é 20,47 Km², fazem 
parte dele: as praias de Ingleses, Brava e Santinho e as 
localidades de Capivari e Aranhas. 

SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO: originou-se a partir da 
Resolução Régia de 11/08/1831. Sua área é 31,68 Km², 
fazem parte dele as seguintes localidades: Moçambique, 
Parque Florestal e a própria sede do Distrital de que é a 
São João do Rio Vermelho.  

RATONES: foi criado pela Lei nº 620 de 21/06/1934, 
desmembrando-se do Distrito de Santo Antônio de 
Lisboa. Sua área é 33,12 Km², a sua sede é a própria 
localidade de Ratones. 

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA: originou-se a partir da 
Provisão Régia de 26/10/1751. Sua área é 22,45 Km² , 
fazem parte as localidades: Cacupé, Sambaqui, Barra do 
Sambaqui e Santo Antônio de Lisboa.  

Figura 06: Esquema Rodoviário de Fpolis, 2009 

SEDE (CENTRO): Florianópolis como Distrito Sede foi regulamentado pela Lei Complementar nº 001/97 de 
29/09/1997. Sua área total é 74,54 Km², composta em duas áreas: na parte continental com 12,1 Km² e a 
parte insular com 62,44 Km². Fazem parte as localidades na área continental: Balneário, Canto, Estreito, 
Capoeiras, Coloninha, Bom Abrigo, Abraão, Monte Cristo, Pro-Morar, Sapé, Vila São João e outras; na área 
insular: Monte Verde, Saco Grande I e II, Itacorubi, Trindade, Santa Mônica, Córrego Grande, Pantanal, 
Saco dos Limões, Costeira do Pirajubaé, José Mendes, Prainha e Centro.  

LAGOA DA CONCEIÇÃO: teve origem a partir da Provisão Régia de 07/06/1750. Sua área é 55,28 Km², 
sendo que dele fazem atualmente parte as localidades: Costa da Lagoa, Praia e Parque da Galheta, Praia 
da Joaquina, Lagoa da Conceição, Canto da Lagoa, Retiro da Lagoa, Praia Mole e Porto da Lagoa.  

RIBEIRÃO DA ILHA: foi criado a partir de um Alvará Régio, datado de 11/07/1809. Sua área é 51,54 km², 
fazem parte as localidades: Alto Ribeirão, Barro Vermelho, Caiacangaçu, Caeira da Barra do Sul, Carianos, 
Costeira do Ribeirão, Freguesia do Ribeirão, Praia do Naufragados, Tapera e Sertão do Peri. A localidade 
do Morro das Pedras, atualmente faz parte do Distrito do Campeche. 

PÂNTANO DO SUL: originou-se a partir da Lei nº 1042/66 de 12/08/1966 e instalado em 10/12/1967. Sua 
área é 47,68 Km², sendo que dele fazem parte as seguintes localidades: Praia da Solidão, Praia do 
Saquinho, Praia do Pântano do Sul, Lagoinha do Leste, Praia do Matadeiro, Praia do Matadeiro, Praia da 
Armação, Lagoa do Peri e Costa de Dentro.  

CAMPECHE: foi criada recentemente pela Lei nº 4805/95 de 21/12/1995. Sua área é 35,32 Km², 
desmembrou-se dos Distrito da Lagoa da Conceição. Fazem parte do Campeche as seguintes localidades: 
Morro das Pedras, Praia do Campeche, Campeche e Rio Tavares.  

BARRA DA LAGOA: criado a partir da recente Lei nº 4806/95 de 21/12/1995. Sua área é 4,75 Km², 
desmembrado do Distrito da Lagoa da Conceição, mais precisamente, a localidade da Barra da Lagoa e 
Fortaleza. 
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Fazem parte do município de Florianópolis os seguintes distritos: Sede, Barra da Lagoa, Cachoeira do Bom 
Jesus, Campeche, Canasvieiras, Ingleses do Rio Vermelho, Lagoa da Conceição, Pântano do Sul, Ratones, 
Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa e São João do Rio Vermelho. 

A área do Município é de 430,5 km
2
, segundo o levantamento do IBGE em 1996. A maior parte compreende 

97,23%, denominada Ilha de Santa Catarina. Possui uma forma alongada, que é mais larga na parte norte 
vai de estreitando para o sul no sentido nordeste – sudoeste, com 424,40km². Em linha reta, tem 
aproximadamente 54km de comprimento por cerca de 18km de lagura na parte mais larga ao norte e uns 
9km na parte sul. A parte continetal possui apenas 2,77% da porção total do município, com 12,10km². 

Florianópolis é uma das três ilhas-capitais do Brasil (as outras são Vitória e São Luís). A área do município, 
compreende a parte continental e a ilha, abrange 436,5 km².  

As duas porções do Município são ligadas por três pontes, Governador Hercílio Luz, Govenador Colombo 
Salles e Governador Pedro Ivo. O canal ou etreito sob elas, divide as Baias Norte e Sul. Possui 
aproximadamente 500 metros de largura entre as partes mais próximas da ilha com o continente. E 
apresenta uma profundidade variável, que pode chegar até 30 m, devido a grande movimentação de 
sedimentos trazidos pelas correntes marinhas, água das chuvas sobre a superfície terrestre e pelo deságue 
dos rios, caracterizando uma água escura com pouca visibilidade. 

3.1 Coordenadas Geográficas 

Está localizado entre os paralelos de 27°50’ de latitude sul e entre os medianos de 48°25’ de longitude 
oeste. Florianópolis, possui em seu cenário natural, praias, promotórios, costões, restingas, manguezais e 
dunas. Sua morfologia é descontinua, formada por cristais montanhosos que chegam a 532 metros de 
altitude no morro do Ribeirão da Ilha.  

Os limites geográficos na parte da ilha são: a leste pelo Oceano Atlântico e algumas ilhas importantes para 
a reprodução da biodiversidade terrestre, marinha e locais de pesca. O lado oeste da ilha é banhada pelas 
aguas da Baía Sul e Baia Norte. E os da parte continental são: a leste pelas duas baías e oeste com o 
Município de São José. 

3.2 Relevo 

 

 
Figura 07: Relevo da Capital, 

2010 imagem extraída por Satélite 

A ilha de Santa Catarina possui uma forma alongada e estreita, com 
comprimento médio de 56 km e largura média de 18 km. Com litoral bastante 
recortado, possui várias enseadas, pontas, ilhas, baías e lagoas. A ilha está 
situada de forma paralela ao continente, separadas por um estreito canal. 

Seu relevo é formado por cristas montanhosas e descontínuas, servindo 
como divisor de águas da ilha. As altitudes variam entre 400 e 532 metros. O 
ponto mais alto da ilha é o Morro do Ribeirão, com 532 metros de altitude. 
Paralelamente às montanhas surgem esparsas planícies, em direção leste e 
na porção noroeste da ilha. Na face leste da ilha, há presença de dunas 
formadas pela ação do vento. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_da_Lagoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canasvieiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ingleses_do_Rio_Vermelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_da_Concei%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ntano_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ratones
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_da_Ilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_de_Lisboa_(Florian%C3%B3polis)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_do_Rio_Vermelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_(Esp%C3%ADrito_Santo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_(Maranh%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_do_Ribeir%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duna
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3.3 Praias 

 
Figura 08: Vista da Praia dos Ingleses 

Considerava-se que Florianópolis tinha 42 praias, 
sendo este durante décadas um dos slogans do 
município. Por encomenda do IPUF (Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis), realizou-se, 
pela primeira vez, um levantamento completo sobre 
as praias da capital catarinense, no qual foram 
mapeadas mais de 100 praias. Como o objetivo do 
trabalho era toponímico, para cumprir lei municipal 
que determinava a sinalização de todas as praias, 
ficaram de fora mais de uma dezena que, de tão 
desconhecidas, nem possuíam denominação. 
Atualmente testes de balneabilidade comprovam 
que vários pontos atualmente encontram-se 
impróprios para banho, principalmente nas praias 
situadas ao Norte da Ilha.  

As 100 praias catalogadas são reconhecidas como tais pela população local, tendo, em alguns casos, mais 
de um nome. Algumas ainda são pouco conhecidas dos turistas.  

Na Ilha de Santa Catarina existe uma grande laguna: Lagoa da Conceição e uma grande lagoa: Lagoa do 
Peri.  

Noutra porção da cidade está localizada no continente, onde encontram-se bairros importantes como 
Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo, Itaguaçu, Abraão, Capoeiras e Balneário,Jardim Atlântico entre outros. 

3.4 Vegetação e Hidrografia [16] 

As vegetações da ilha de Santa Catarina é formada pela presença de restingas e manguezais. 

A restinga é uma vegetação característica dos ecossistemas 
litorâneos, formado por terrenos arenosos e salinos como 
praias e dunas com a presença de plantas herbáceas 
características. 

Principais restingas da Ilha: Naufragados, Pântano do Sul, 
Lagoinha do Leste, Armação, Morro das Pedras, Rio Tavares, 
Campeche, Joaquina, Praia Mole, Rio Vermelho, Santinho, 
Ingleses, Ponta das Canas, Canasvieiras, Jurerê e Daniela.  

Manguezais são ecossistemas de transição entre os 
ambientes terrestre e marinho uma zona úmida características 
de regiões tropicais e subtropicais. A cobertura vegetal do 
maguezal instala-se em uma camada de água salgada ou, ao 
menos, salobra sob ação diária das marés.  

 
Figura 09: Restinga do Campeche 

Um dos aspectos que assegura a preservação de várias espécimes na Ilha é a existência de mangues, 
fundamentais para a procriação da animais de pequeno, médio e grande porte.  

Em Florianópolis há cinco mangues: de Ratones (6,25km), do Rio Tavares (8,22km), do Saco Grande 
(0,93km), do Itacorubi (1,5km) e da Tapera. Eles se localizam na área do relevo voltada para o 
continente(costa oeste), onde os declives são menos acentuados e há abundância de planícies. Ao lado 
oposto da Ilha (costa leste) o declive é mais íngreme, proporcionando o acúmulo de areia, com dunas e 
praias extensas.  

Principais manguezais encontrados na capital catarinense: 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Planejamento_Urbano_de_Florian%C3%B3polis&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Planejamento_Urbano_de_Florian%C3%B3polis&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Planejamento_Urbano_de_Florian%C3%B3polis&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_da_Concei%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_do_Peri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_do_Peri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_do_Peri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estreito_(Florian%C3%B3polis)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coqueiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Abrigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itagua%C3%A7u_(Florian%C3%B3polis)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abra%C3%A3o_(Florian%C3%B3polis)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeiras_(Florian%C3%B3polis)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balne%C3%A1rio_(Florian%C3%B3polis)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Atl%C3%A2ntico_(Florian%C3%B3polis)
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/naufragados.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/pantano.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/lleste.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/armacao.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/morro.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/campeche.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/joaquina.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/mole.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/santinho.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/ingleses.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/ponta.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/canas.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/jurere.php3
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/daniela.php3


MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

 

9 

Manguezal de Ratones: na bacia hidrográfica do Rio Ratones. Sofreu além do desmatamento, os danos 
pelas obras de drenagens. Com o objetivo de recuperar seis mil hectares de terras para a agricultura, em 
1949, o departamento Nacional de Obras e Saneamento começou trabalho de drenagem com a canalização 
dos cursos d'água e a construção de comportas para evitar a entrada da água do mar. Atualmente é 
atravessado pela SC-401 e da sua original sobrou apenas 0,03%. 

Manguezal do Saco Grande: sofre com os aterros ilegais ao longo da SC-401. Toda a área situada a leste 
da rodovia já foi aterrada e a oeste começa o mesmo processo, justo nesta parte que ainda fica em contato 
com o mar, sem sofrer o efeito represador da estrada. Recebe esgotos sem nenhum tratamento nos bairros 
Monte Verde e Saco Grande 2. 

Manguezal do Itacorubi: é o manguezal mais próximo do aglomerado urbano. Sofreu sucessivas reduções 
para dar espaço à Avenida Beira-Mar Norte, ao aterro sanitário da cidade (atualmente destivado) e ao 
loteamento Santa Mônica e é o mais atingido pela emissão de esgotos sem tratamento. Recebe os 
efluentes da bacia do Itacorubi, que drena populosos bairros da cidade.  

Manguezal do Rio Tavares: é atualmente o maior da 
Ilha. Teve sua área reduzida principalmente com a 
implantação da Base Aérea de Florianópolis e do 
Aeroporto Hercílio Luz, por meio de aterros e 
drenagens artificiais. A rodovia que atravessa o 
manguezal no sentido norte-sul forma um dique de 
represamento das águas da maré, que por causa 
disso, tem como único acesso o canal principal. O 
bairro de Carianos é uma das áreas que foram 
aterradas e na porção leste e sul este manguezal 
perdeu área pelos desmatamentos e drenagens para 
ceder lugar às pastagens. Sofre problemas de 
conservação nas áreas da Costeira e Rio Tavares. 

 
Figura 10: Vista do manguezal do Rio Tavares 

Manguezal da Tapera: tem sofrido redução de área principalmente em função da drenagem para a 
formação de pastagens e, mais recentemente, para a construção de moradias. É o único (entre os citados) 
que não constitui uma unidade de conservação. É protegido apenas pelo Código Florestal e pelo Plano 
Diretor do Município.  

Afora os rios citados acima a hidrografia da região caracteriza-se pela baixa incidência de bacias bem 
definidas, fraca capacidade de escoamento da rede de drenagem e a ausência de mananciais vigorosos. 

3.5 Clima 

Florianópolis apresenta as características climáticas inerentes ao litoral sul-brasileiro. As estações do ano 
são bem caracterizadas, verão e inverno bem definidos, sendo o outono e primavera de características 
semelhantes. É a quarta capital mais fria do país, ficando atrás apenas de Curitiba, Porto Alegre e São 
Paulo. 

A média das máximas do mês mais quente varia de 
26 ℃ a 31 ℃ e a média das mínimas do mês mais 
frio, de 7,5 ℃ a 12 ℃. A temperatura média anual 
está em torno de 21 ℃.

 
A temperatura mais baixa 

registrada na cidade foi de -2 ℃ em 1975 e a máxima 
foi de 39 ℃. Geadas não são frequentes, mas 
ocorrem esporadicamente no inverno. Devido à 
proximidade do mar, a umidade relativa do ar é de 
80% em média.  

A precipitação é bastante significativa e bem 
distribuída durante o ano. A precipitação normal 
anual para o período de 1911-1984 foi de 1521 mm.  

 
Figura 11: Praia da Joaquina 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_do_ano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o
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Não existe uma estação seca, sendo o verão geralmente a estação que apresenta o maior índice 
pluviométrico. 

Elevadas precipitações ocorrem de janeiro a março, com média de 160 mm mensais, sendo que de abril a 
dezembro há pouca variação, com uma média em torno de 100 mm mensais. Os valores mais baixos 
ocorrem de junho a agosto. 

4. ECONOMIA  

O Município de Florianópolis encontra-se na posição 114 entre os municípios mais dinâmicos do país e em 
quinto no Estado, em estudo divulgado pela Florenzano Marketing em 2009. [15] 
 
Foram estudados os 300 maiores mercados do país, ou seja, os municípios que possuem os maiores 
potenciais de consumo. 
 
Para o índice FIRJAM de Desenvolvimento Municipal – IFMD, divulgado pela FIRJAN – Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o Município de Florianópolis situa-se em oitavo lugar entre os 
Municípios mais desenvolvidos no ranking estadual e em centésimo vigésimo quinto no ranking nacional, 
dados do ano de 2006. [15] 
 
A força da economia de Florianópolis reside principalmente no exercício do comércio e prestação de 
serviços, além das atividades ligadas à tecnologia, informática e ao turismo.  
 
O comércio e a prestação de serviços dominam amplamente a economia local, com uma fatia de 83%, 
restando 12% às indústrias de transformação e apenas 5% à agropecuária e a pesca. 
 
Entre as atividades industriais destaca-se a indústria de cerâmica. 
 

 
Figura 12: Localização de Florianópolis em relação ao Estado de  

Santa Catarina, 

 
A economia de Florianópolis registrou uma renovação com o crescimento do setor de tecnologia da 
informação. Atualmente, as empresas desse setor formam o grupo que mais fatura e o segundo que mais 
paga Imposto sobre Serviços (INSS) no município.  
 
Dados do Departamento de Tributos da Secretaria Municipal da Receita do município, o setor de tecnologia 
da informação faturou em 2007, aproximadamente R$ 476 milhões e em 2009 faturou cerca de R$ 840 
milhões o que representa uma evolução de 48% em relação a 2006. Para o município, esse crescimento 
representou R$ 9,9 milhões em INSS em 2007 e outros R$ 9,2 milhões em 2006, quando a tecnologia foi a 
atividade organizada que mais arrecadou o tributo sobre serviços em Florianópolis.       
 

 Produto Interno Bruto (PIB)*: R$ 6.588.652 (2006) [15] 

 PIB Per Capita*: R$ 16.206 (2006) [15] 
 
A região sudeste de Santa Catarina, da qual faz parte o Município de Florianópolis, possui um PIB de R$ 
13,2 bilhões o que representa cerca de 14% do PIB do Estado, sendo que a Capital do Estado é a maior 
cidade, sendo responsável praticamente pela metade do PIB da região, considerando os dados do ano de 

Tecnologia/Informática 

 Maior concentração: Blumenau, Chapecó, 
Joinville e Florianópolis; 

  Na Grande Florianópolis estão instaladas 
cerca de 350 empresas de base tecnológica 

com um faturamento de R$ 840 milhões e 
5.100 empregos. Nesta região concentram-se 
90% das indústrias catarinenses de 

automação. Nas demais regiões as empresas 
de software são maioria, embora também 
existam indústrias das áreas de eletrônica e 
de automação; 

 Levando em consideração os cinco pólos, 
estima-se um total de 1.600 empresas do 

ramo tecnológico, com um faturamento R% 

1,5 bilhão e 16,8 mil empregos 
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2006 divulgados pela FIESC – Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Tendo em vista que 
o PIB da capital catarinense somente é menor que o PIB do Município de Joinville, maior cidade do Estado. 
 
4.1 Empresas [15] 

 
A Revista Exame Melhores e Maiores, segundo a FIESC, divulgou no ano de julho de 2009 uma pesquisa 
de avaliação do sucesso de 3.500 empresas no país, considerando dados como crescimento, rentabilidade, 
saúde financeira, participação no mercado e produtividade por empregado, com alguns ajustes dos valores 
para eliminar distorções causadas pela inflação ou oscilações do câmbio. 
 
Florianópolis possui duas das empresas classificadas entre as 150 maiores do país, comparativo entre os 
anos de 2007 e 2008. 
 

Posição entre as 500 
maiores do Brasil 

Empresa Setor 

Vendas 
Controle 
Acionário 

2007 2008 
Valor (US$ 
milhões) 

Crescimento 
em % 

64º 80º Celesc Distribuição Energia 2.128,5 -10,7 Estatal 

120º 134º Tractebel Energia Energia 1.371,3 -4,5 Franco-Belga 

 
4.2 Indústrias [15] 

 
A FIESC divulgou recentemente, através da publicação Santa Catarina em dados 2009, as maiores 
representantes das indústrias catarinenses, entre as indústrias sediadas no Município de Florianópolis 
destacam-se as seguintes: 
 

o Dígitro Tecnologia Ltda – Produz sistemas de inteligência, PABX, easy call e converge, conta com 
648 colaboradores. Em 2008 seu faturamento chegou a R$ 96,3 milhões. É a primeira empresa a 
obter a certificação internacional TL 9000, desde 1996, norma internacional específica para 
telecomunicações. 
 

o Cebra Conversores Estáticos Brasileiros Ltda – Produz fontes de alimentação chaveadas e 
conversores estáticos, conta com cerca de 96 colaboradores. Em 2008 seu faturamento chegou a 
R$ 7,7 milhões ocupando o quinto lugar no ranking nacional em seu segmento; 
 

o Reason Tecnologia S/A – Produz equipamentos para o setor elétrico, conta com 68 colaboradores 
e em 2008 obteve um faturamento de R$ 10,9 milhões e ocupa o primeiro lugar entre as empresas 
de sua área de atuação; 

 
o 4S Informática Indústria e Comércio Ltda – Fabrica principalmente sistemas de automação e 

exibição de comerciais, gerador de caracteres, Master Switchers, distribuidores de áudio e vídeo, 
comutadores de áudio e vídeo e matrizes de comutação, conta com 20 trabalhadores. Em 2008 
obteve um faturamento de R$ 4,3 milhões; 

 
o CSP – Controle e Automação Ltda – Produz bafômetro, radar, autocap e controlador semafórico, 

conta com 22 funcionários. Em 2008 registrou um faturamento de R$ 3,8 milhões; 
 

o Directa Automação Ltda – Emprega 23 funcionários, produz coletores de dados industriais e 
sistemas para chão de fábrica. Em 2008 faturou cerca de R$ 3,3 milhões; 

 
o Cianet Indústria e Comércio S/A – Produz conversores de mídia, ethernet, modem, ata, centrais 

telefônicas, voip, etc. Emprega 47 funcionários, em 2008 obteve um faturamento de R$ 3,3 milhões; 
 

o Reivax S/A Automação e Controle – Produz 178 funcionários, produz reguladores de tensão, 
reguladores de velocidade e reguladores integrados. Em 2008 teve um faturamento de R$ 30,4 
milhões, a empresa atualmente ocupa a terceira posição em ranking nacional em seu setor de 
atuação; 
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o Floripa Tecnologia Indústria e Comércio Ltda – Os principais produtos fabricados são: sistemas 
de exibição de comerciais (spotware). Obteve um faturamento em 2008 de R$ 1,7 milhão e ocupa o 
segundo lugar, nacionalmente, em seu ramo de atividade; 
 

o  Contronics Automação Ltda – Emprega 25 colaboradores, dentre os principais produtos 
destacam-se coletores de dados e interfaces de comunicação para coletores de dados, cabos de 
comunicação USB e Serial, cofres de controle eletrônico, etc. Em 2008 obteve um faturamento de 
R$ 4,8 milhões, a empresa ocupa a primeira posição nacional em seu segmento além de ser um 
dos líderes mundiais em seu ramo de atuação; 

 
o Koerich Holding Ltda – Emprega 223 funcionários diretos e 61 indiretos, seu principal segmento é 

a construção civil. Em 2008 registrou um faturamento de R$ 364 mil; 
 

o Etaplan Engenharia e Construção Ltda – Conta com 11 funcionários e atua no ramo de 
construção civil. Em 2008 construiu cerca de 8,4 mil m²; 

 
o Jat Engenharia e Construções Ltda – Atua no ramo de construção civil e possui em se quadro de 

pessoal 87 funcionários. Em 2008 obteve um faturamento de R$ 5,9 milhões; 
 

o Iara Empreendimentos Imobiliários Ltda – Emprega 2 funcionários diretos e cerca de 190 
tercerizados, seu principal segmento é o empreendimento multifamiliar. Em 2008 a empresa obteve 
um faturamento de R$ 3,8 milhões.  

 
4.3 Indústria Pesqueira [15] 
 
Santa Catarina é o maior estado brasileiro em produção pesqueira industrial, sendo que no ano de 2009 
produziu cerca de 184 mil toneladas. 
 
A cidade de Florianópolis destaca-se por estar em 5º lugar, no estado, entre os municípios que produzem 
maior quantidade de pescado. Em 2007 foram produzidos mais de 115 mil toneladas e em 2008 foram 
produzidos no Município mais de 55 mil toneladas. 
 
4.4 Número de Estabelecimentos e Trabalhadores [15] 

 
Números divulgados pela FIESC, Santa Catarina em dados 2009, para estabelecimentos comerciais por 
atividade econômica: 
 

Município Agrop. Indústria Const. Civil Comércio Serviços Total 

Florianópolis 57 701 487 5.347 8.628 15.220 

 
Número de trabalhadores por atividade econômica, dados 2008: 
 

Município Agrop. Indústria Const. Civil Comércio Serviços Total 

Florianópolis 286 8.641 4.887 33.868 196.571 244.253 

 
 
4.5 Exportações e Importações [15] 

 
O Município de Florianópolis ocupa o vigésimo lugar em exportações no Estado, em 2008 exportou cerca de 
US$ 69.981.433 FOB e em 2007 US$ 59.221.955, obtendo um percentual de diferença entre os anos de 
2008 e 2007 de 18,17%. 
 
Sendo que em 2007 o Município contava com 64 empresas exportadoras sediadas e em 2008 esse número 
diminuiu para 61 estabelecimentos exportadores. 
 
Já em se tratando de importações o Município de Florianópolis figura em terceiro lugar no mercado 
estadual, tendo em vista que importou US$ 544.327.099 FOB no ano de 2008 e US$ 381.236.112 FOB no 
ano de 2007, sendo que a relações entre os anos indicados foi de um crescimento de 42,78%. 
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A balança comercial em relação às exportações e importações do Município representam um saldo negativo 
de (-474.345.666). 

 
4.6 Repasse de Tributos [15] 

 
A tabela abaixo demonstra o repasse de tributos ao Município e considera dados do ano de 2008: 
 

Município ICMS – Valor (R$) IPI – Valor (R$) IPVA – Valor (R$) Total – Valor (R$) 

Florianópolis 78.544.348,81 1.983.070,10 34.584.311,26 115.111.730,17 

 
 

4.7 Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade, 1991 e 2000:[10] 
 

 1991 2000 

Renda per capta Média(R$ de 2000) 478,9 701,4 
Proporção de Pobres (%) 10,7 7,5 
Índice de Gini 0,55 0,57 

 
A renda per capta média do município cresceu 46,46%, passando de R$ 478,90 em 1991 para R$ 701,42 
em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capta inferior a R$ 75,50, 
equivalente à metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 29,81% passando de 10,7% 
em 1991 para 7,5% em 2000. A desigualdade cresceu: o Índice de Gini passou de 0,55% em 1991 para 
0,57 em 2000.   
 
4.8 Porcentagem da Renda Apropriada por Extratos da População, 1991 a 2000[10] 
 

 1991 2000 

20% mais pobres 2,9 2,5 
40% mais pobres 9,2 8,4 
60% mais pobres 20,3 18,9 
80% mais pobres 41,1 39,5 
20% mais ricos 58,9 60,5 

 
4.9 Vocação Turística 

 
A capital dos catarinenses continua sendo um dos destinos preferidos de turistas brasileiros e estrangeiros. 
De acordo com levantamento da Santur, órgão do turismo do governo do Estado, em 2007, Florianópolis 
recebeu quase 640 mil turistas brasileiros e cerca de 143 mil estrangeiros, atraídos especialmente pelas 
belezas naturais e pela gastronomia típica da cidade. 

 

Figura 13: Praia de Jurerê Internacional 

Considerada por muitos habitantes e turistas como 
detentora de uma beleza singular, dotada de fortes 
traços da cultura açoriana, observados nas 
edificações, artesanato, folclore, culinária e nas 
tradições religiosas, Florianópolis tem no turismo 
uma de suas principais fontes de renda. 
  
O turismo, além de gerar divisas através de 
estabelecimentos como hotéis, agências de 
viagens, restaurantes, bares, campings e outros, 
também estimula uma economia informal com 
aluguéis de casas pelos próprios proprietários, o 
surgimento de novos vendedores ambulantes nas 
praias e a organização de passeios de barco pelos 
pescadores. 
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4.10 Atividades Agropecuárias 
 
A produção agrícola possui uma funda relação com os municípios que compõem a Grande Florianópolis, 
como Angelina, Antonio Carlos e Santo Amaro da Imperatriz. Além de hortifrutigranjeiros que abastecem o 
mercado da capital, as principais culturas em termos de áreas cultivada em toneladas são, respectivamente, 
a cana, o arroz e a banana. 
  
Uma novidade pode fortalecer os produtores do “cinturão verde” da Grande Florianópolis: a granja Macedo 
procurou no inicio de 2007, os donos das pequenas propriedades rurais da região para estabelecer um 
sistema de parceria na criação de frangos, semelhante ao praticado no oeste de santa Catarina, onde a 
granja entra com os filhotes, a ração e se compromete em comprar a produção. 

 
4.11 O Declínio da Pesca Artesanal 

 
Responsável pelo misto de ritual e espetáculo de retirada de uma rede da água, onde quem ajuda 
compartilha os lucros, os pescadores artesanais reclamam os danos causados pela pesca industrial, que 
juntamente com os peixes grandes capturam os filhotes, comprometendo o crescimento da safra. 
 
O percentual de participação da atividade 
pesqueira, juntamente com a produção agrícola do 
município, vem apresentando um declínio 
considerável nos últimos anos. Caiu de 8,5% em 
1970 para 5% em 1990. Um dos motivos é a 
evasão dos pescadores mais jovens que, 
desiludidos, optam por outros campos de atividade. 
Mesmo assim, ainda hoje é possível encontrar 
típicos pescadores trabalhando em diversos pontos 
de Florianópolis. Apesar do declínio em termos 
percentuais, a captura de produtos do mar é a 
maior contribuição do município em termos de 
atividade extrativa, em nível de microrregião da 
Grande Florianópolis. 

 
Figura 14: Rancho de pesca – Praia de Ingleses 

 
 
4.12 Mercados de Expansão 
 
Nos últimos anos, dois ramos do setor industrial têm se destacado em Florianópolis: informática e vestuário. 
Ambos são acolhidos com bons olhos pela população por seu caráter pouco poluente. Especialmente a 
indústria do vestuário, com destaque à moda esportiva, tem proliferado consideravelmente. Também não se 
pode esquecer que Florianópolis está igualmente relacionada com a produção industrial de cidades 
próximas como São José, Canelinha, Tijucas e outras, onde se destacam a produção de cerâmica, artefatos 
de cimento, plásticos e calçados. 
 
Florianópolis possui duas das empresas classificadas entre as 150 maiores do país pela Revista Exame 
Melhores e Maiores (julho de 2009), ambas fornecedoras de energia, sendo uma delas a Celesc 
Distribuição e a outra a Tractebel Energia. 
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Figura 15: CELESC – Subestação Trindade e Ilha do Sul 

 
4.13 Produção Alternativa 
 
A produção de moluscos como mariscos deixou de ser uma mera curiosidade para se tornar atividade 
lucrativa em diversos pontos da Ilha, ela já é desenvolvida em uma fazenda no Sambaqui. Ostras também 
são cultivadas no laboratório artesanal mantido pela UFSC no Sambaqui. 
 
A apicultura, além de ter um forte pólo na praia do Campeche, conta com a Cidade das Abelhas, localizada 
na estrada de Canasvieiras, em frente a estrada para Cacuapé, que funciona como laboratório para 
pesquisa do mel e seus derivados. 
 
5. INFRAESTRUTURA 

5.1 Os Terminais de Transporte de Florianópolis  

 
Figura 16: Esquema dos Terminais de 

Integração em funcionamento 

Florianópolis possui nove terminais de transporte em operação. O 
TERMINAL RODOVIÁRIO RITA MARIA opera linhas 
intermunicipais, interestaduais, nacionais e internacionais e o 
TERMINAL CIDADE DE FLORIANÓPOLIS opera linhas 
Intermunicipais da Grande Florianópolis. Além desses, a cidade 
conta com mais nove TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO [TI] 
utilizados pelo Sistema Integrado de Transporte Urbano, 
localizados conforme figura ao lado e denominados abaixo: 

1. Terminal de Integração Canasvieiras – TICAN 
2. Terminal de Integração Capoeiras – TICAP – sem uso 
3. Terminal de Integração Centro – TICEN 
4. Terminal de Integração Lagoa da Conceição – TILAG 
5. Terminal de Integração Jardim Atlântico – TIJAR – sem uso 
6. Terminal de Integração Rio Tavares – TIRIO 
7. Terminal de Integração Saco dos Limões – TISAC – sem uso 
8. Terminal de Integração Santo Antônio de Lisboa – TISAN 

9. Terminal de Integração Trindade – TITRI 

Em geral, os terminais são administrados pela concessionária, Companhia Operadora de Terminais de 
Integração S/A – COTISA. Os terminais TICAP e TIJAR são administrados pelo Órgão Gestor e atualmente 
encontram-se desativados. 
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5.2 Sistema Viário 
 
O Município de Florianópolis é cortado, no sentido Norte-Sul, pela Rodovia SC 401, que dá ligação às 
praias. 
 
O Sistema Viário possui uma forte estrutura radial. 
 
O sistema viário utilizado pelo serviço de transporte coletivo segue o sistema viário principal e ainda a 
estrutura dada pela localização dos seis Terminais de Integração ativos. 
 
Na região central, considerando o centro expandido, o 
atendimento é feito pelos Terminais TICEN (Terminal de 
Integração Centro), TITRI (Terminal de Integração 
Trindade) e o TISAC (Terminal de Integração Saco dos 
Limões), tendo como importantes vias as seguintes: Ponte 
Gov. Pedro Ivo Campos, Rodovia Gov. Gustavo Richard, 
Av. Mauro Ramos, Av. Beira Mar Norte, Rodovia Gov. 
Aderbal Ramos da Silva, Rodovia BR 282, Rodovia SC 401 
e Av. Rio Branco. 
 
A região norte é área de influência dos Terminais TISAN 
(Terminal de Integração Santo Antônio) e TICAN (Terminal 
de Integração Canasvieiras), tendo como principais vias as 
seguintes: Rodovia SC 401 e Rodovia SC 404. 
 

 
Figura 17: Vista da Avenida Beira Mar Norte 

A região leste possui o Terminal de Integração chamado TILAG (Terminal de Integração Lagoa da 
Conceição), tendo como principais vias as seguintes: Av. Afonso Dalambert Neto, Av. das Rendeiras, Rua 
Vereador Osni Ortiga, Rua Laurindo Januário da Silveira, Estrada da Barra da Lagoa, Rodovia SC 404 e 
Rodovia SC 406. 
Os Terminais localizados no continente, TIJAR (Terminal de Integração Jardim Atlântico) e o TICAP 
(Terminal Integrado Capoeiras), encontram-se desativados e não fazem parte da concessão para 
administração dos Terminais Urbanos do Município. 
 
As principais vias que dão acesso às ligações entre o continente e a ilha são: Rua Fuvio Aducci, Rua Santos 
Saraiva, Av. Governador Pedro Silva, Rodovia BR 282 e Ponte Governador Pedro Ivo Campos. 
 
5.2 Transporte Coletivo Municipal 
 

 
Figura 18: TIRIO (Terminal Integrado Rio Tavares) 

 
O Transporte Coletivo de Florianópolis é operado 
através de um sistema de Transporte Integrado, 
contando com nove Terminais de Integração, 
porém com dois Terminais desativados, buscando 
dessa forma, modernizar a prestação dos 
serviços de Transporte Coletivo Urbano no 
Município. 
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6. Educação  
 
6.1. Nível Educacional da População Jovem, 1991 a 2000 [10] 
 

Faixa 
Etária 
(anos) 

Taxa de Analfabetismo 
% com menos de 4 

anos de estudo 
% com menos de 8 

anos de estudo 
% freqüentando a 

escola 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

7 a 14 6,9 3,0 - - - - 93,8 97,5 
10 a 14 2,0 0,8 41,6 30,6 - - 93,9 97,2 
15 a 17 1,5 0,7 8,7 6,1 51,1 39,5 75,8 85,9 
18 a 24 2,4 0,8 7,2 5,2 29,9 23,4 - - 

 
 
6.2. Nível Educacional da População Adulta (25 anos ou mais), 1991 a 2000 

 

 1991 2000 

Taxa de analfabetismo 7,1 4,3 
% com menos de 4 anos de estudo 16,3 12,5 
% com menos de 8 anos de estudo 39,4 34,3 
Média de anos de estudo 8,6 9,3 
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