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Resumo 

O presente estudo, objetiva elaborar uma análise do desenvolvimento sócio- 
econômico do município de Fraiburgo com relação à' produção de maçã, na década de 90. 
Os indicadores sociais e econômicos utilizados foram saúde, educação e renda per capita, 
em paralelo com os resultados econômicos da maçã para o município. Também, analisou- 
se o processo de industrialização da maçã catarinense, quanto à comercialização e as 

exportações. As fontes de dados foram a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente/ SC, a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística e outros, constituindo assim, o perfil sócio-econômico 
do município de Fraiburgo-SC. 

Como referencial de análise, utilizou-se a teoria schumpeteriana, no tocante ao 
desenvolvimento e ao subdesenvolvimento, como também a agricultura no ambiente 

econômico. Os estudos sobre desenvolvimento econômico têm como instrumento de 

análise a produção comparada ao crescimento da população, as transformações no conjunto 
da sociedade. 

Pretendeu se analisar a cadeia da maça no Estado de Santa Catarina e 

principalmente no município de Fraiburgo, na década de 90. As pesquisas evidenciam um 
crescimento da produção brasileira de maçã, utilizando-se de altas tecnologias, e 

reconhecida pelo consumidor pela boa aparência, sabor, baixo preço, conquistando o 
mercado, aumentando o consumo interno por grande parte da população. 

A evolução da produção de maçã no município de Fraiburgo representa 
importante contribuição no bem-estar social da comunidade. Reflete positivamente nos 
indicadores sociais e econômicos, gerando empregos, aumentando a renda per capita, 

melhorando os níveis de saúde e educação do município. 

Observa-se que o municipio de Fraiburgo* apresenta bons índices de 
desenvolvimento social e econômico. A base econômica daregião está voltada para a 

fruticultura e para a indústria papeleira e madeireira. É necessário, portanto, que haja maior 
integração entre os setores primário, secundário e terciário, ou seja, produção - 
industrialização - consumo. `
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Problemática 

O desenvolvimento pressupõe uma distribuição equilibrada dos beneficios 

sociais e econômicos para todos, tais como níveis de escolaridade, saúde, emprego, 

expectativa de vida, habitação, e outros. O desenvolvimento econômico implica em
~ melhorar as condições de vida da populaçao sem privilegiar uma classe, (Sandroni, 1994, 

p. 95). 

A economia do município de Fraiburgo se comparada com seus vizinhos 

Videira e Curitibanos é estável. Sua estrutura econômica poderia ser resumida por 

constituir-se, no setor primário, pela indústria extrativa de madeira, e posteriormente na 

cultura da maçã, que o tornou reconhecido nacional e internacionalmente. O cultivo da 
maçã em Fraiburgo representa 75% da produção catarinense. O município também foi um 
dos precursores do reflorestamento no Brasil, sendo que as áreas 'não cultivadas 

encontram-se cobertas com pinus. 
O setor secundário de Fraiburgo está composto por indústrias de móveis e de 

papel, com grande aceitação no mercado e, por último, o setor terciário, onde o turismo 
tem apresentado significativa importância nos últimos tempos. A hotelaria ocupa 

importante espaço no setor. 

Fraiburgo e' um expressivo município turístico do Vale do Contestado. A 
florada e a colheita da maçã são atrações naturais que, aliadas a um 
inverno rigoroso, e até com neve, atraem anualmente, um expressivo fluxo 
de turistas. A cidade conta ainda com uma boa infra-estrutura hoteleira e 
um dos hotéis - o Renar, já está inserido no contexto das atrações de 
Fraiburgo, (SC/Plano de desenvolvimento turístico de Fraiburgo, 1999, p. 
65).

` 

Com relação aos aspectos econômicos, o município teve três ciclos distintos e 

responsáveis pelo seu desenvolvimento: 1) a partir de 1870, o ciclo da pecuária e 

agricultura rudimentar; 2) no início da década de 30, o ciclo da madeira. Nesta época 

ocorreram as imigrações italiana e alemã; e, 3) no início da década de 60, o ciclo da 

fmticultura, o qual prepondera atualmente.



2 

No decorrer da década de 80, o município foi desenvolvendo uma série de 
novas atividades econômicas; explorações agrícolas, florestais, frutículas, pecuárias e 

industriais diversificadas. Pode ser considerado como um município rico do ponto de vista 
de sua produção agroindustrial, (Burke, 1994, p. 81). 

Atualmente, apesar da quase extinção da floresta nativa, a indústria madeireira 

em função do reflorestamento e exploração do pinus, juntamente com as atividades 

agroindustriais, a fruticultura, representa e consolida a base econômica do município. 

Como justificativa ao estudo, pode-se citar a necessidade de mais estudos 

empíricos a respeito dos municípios do Estado de Santa Catarina. Já existem estudos nesta 

área, no entanto, o enfoque será no sentido de descrever a posição de destaque que o 

município apresenta com relação à produção de maçã, tanto no Estado como no país. 
Neste trabalho utilizou-se de dados da pesquisa realizada pela Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente/SC (SDM/SC), sobre o Índice de 
Desenvolvimento Social. O estudo da SDM/SC baseou-se na comparação dos indicadores 
entre os 293 municípios catarinenses. Numa escala que vai de zero (menor 

desenvolvimento) a um (maior desenvolvimento), o município de Fraiburgo ficou em 72° 
lugar no rankingl do Estado de Santa Catarina. 

O município de Fraiburgo apresentou o Índice de Desenvolvimento Social 

(IDS) médio alto, sendo que apenas o município de Videira encontra-se também nesta 
posição, se comparada com os municípios pertencentes à Associação dos Municípios do 
Alto Vale do Rio do Peixe - AMARP2. E está abaixo apenas dos municípios de Iomerê e 

Pinheiro Preto, que apresentaram IDS alto. Esta pesquisa será comparada com a evolução 
da cultura da maçã no município de Fraiburgo. 

Observa-se que a produção de maçã nos últimos anos teve oscilações devido a 

problemas climáticos adversos e a crise da economia nacional. Além da maçã produzida na 
região, as empresas de Fraiburgo armazenam, classificam e comercializam a maçã trazida 
de outros municípios, que não possuem infra-estrutura adequada. 

O cultivo de maçã é predominantemente explorado em Santa Catarina, na 
região de Fraiburgo e São Joaquim; no Paraná, na região de Palmas e Curitiba e, no Rio 

Grande do Sul, na região de Vacaria me Caxias do Sul. 

1 Ver anexo 2 o ranking dos 293 municípios catarinenses. 
2 AMARP - Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe - em 1999, é composta de 18 
municípios. Sendo eles: Arroio Trinta, Caçador, Calmon, Curitibanos, Fraiburgo, Frei Rogério, lbiam, 
Iomerê, Lebon Régis, Macieira, Ponte Alta do Norte, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Santa 
Cecília, São Cristóvão do Sul, Timbó Grande e Videira.



3 

Ao analisar essa evolução, surgem questionamentos a respeito, tais como: Em 
que níveis a produção de maçã contribui para o desenvolvimento econômico do municipio 
de Fraiburgo? Apresenta melhoria na qualidade de vida da população? 

Assim, este trabalho tem o propósito de mostrar como a fruticultura contribui 
para o desenvolvimento atual do município. Com isso, permitirá aos órgãos competentes 
buscar melhorias nos indicadores que apresentam deficiências e contorna-los de forma 

efetiva. A demonstração dos dados contribuirá para ser mais uma fonte de consulta como 
também, para a formulação de políticas e planejamentos municipais que tragam beneficios 

à comunidade como um todo. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Geral 

Elaborar uma análise do desenvolvimento sócio-econômico do município de 
Fraiburgo-SC com relação à produção de maçã, na década de 90. 

1.2.2 Específicos 

O Investigar a evolução da estrutura econômica do município catarinense de 
Fraiburgo, destacando o surgimento e evolução da produção da maçã. 

O Caracterizar o processo de industrialização da maçã catarinense, quanto à 

comercialização e às exportações. 

O Descrever o comportamento de indicadores sociais e econômicos, como: 

saúde, educação e renda per capita nos últimos anos, em paralelo com os 
resultados econômicos da maçã para o município. ' 

1.3 Hipótese 

Há uma importante contribuição da produção de maçã para o desenvolvimento 
sócio-econômico do municipio de Fraiburgo.
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1.4 Metodologia 

Os procedimentos técnicos para a realização deste trabalho estão baseados no 
levantamento econômico do Município, nos últimos anos. As fontes de dados foram a 

Prefeitura Municipal de Fraiburgo-SC, a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã 
(ABPM), a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Santa Catarina (EPAGRI), o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Associação dos Municípios do 
Alto Vale do Rio do Peixe (AMARP), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente/ SC (SDM/SC), dentre outras fontes secundárias de dados. 

Com os dados obtidos, examinou-se o comportamento dos indicadores sociais 
e econômicos, através do método descritivo e analítico. Avaliaram-se conjuntamente os 
indicadores sociais e econômicos do município em comparação com os do Estado, 
permitindo caracterizar um perfil mais próximo da realidade do município. 

Como referencial de análise, utilizou-se a teoria schumpeteriana, no tocante ao 
desenvolvimento e ao subdesenvolvimento, como também a agricultura no ambiente 

econômico. A fundamentação analítica envolve, também, parte da teoria estudos dos ciclos 
econômicos, que é usada na interpretação das transformações no conjunto da sociedade e 

nas estruturas dos municípios. 

Através das informações quantitativas levantou-se o destino da produção, 
quanto foi destinado ao mercado externo, quanto permaneceu no mercado interno, como 
também, o nível de emprego formal gerado, com reflexos no quadro sócio-econômico no 
município. Também, investigou-se a contribuição das empresas para o desenvolvimento 
municipal. Desta forma, compôs-se a estrutura analítica da situação econômica do 
município de Fraiburgo-SC.
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Teorias do Desenvolvimento 

2.1 Introdução 

Os estudos sobre desenvolvimento econômico neste trabalho têm como 
instrumento de análise a produção comparada ao crescimento da população, as 

transformações no conjunto da sociedade. O que se pretende no capítulo, é apresentar 
como algumas teorias se desenvolveram por meio das diferentes posições de pensamento 

A . economico. 

2.2 Desenvolvimento e Subdesenvolvimento 

Para ajudar na análise aqui exposta, toma-se por conceito, principalmente os 

mesmos apontados por Souza (1997) e Schumpeter (1988), em relação ao desenvolvimento 
e subdesenvolvimento, como também a agricultura no ambiente econômico. ' 

O estudo do desenvolvimento econômico ficou mais enfatizado a partir das 
flutuações econômicas do século XIX e com a concentração de renda e da riqueza, por 
alguns poucos países industrializados, que tomou mais visível a disparidade entre nações 
ricas e pobres. Com isso, foram estabelecidos parâmetros para medir o grau de 
desenvolvimento de cada país. Isto permite que se classifiquem os países em 
desenvolvidos ou subdesenvolvidos3. Segundo Souza: 

Os paises pobres passaram a ser caracterizados como “subdesenvolvidos” 
também por apresentarem crescimento económico insuficiente e instável, 
alto grau de analfabetismo, elevadas taxas de natalidade e de mortalidade 
infantil, predominância da agricultura como atividade principal, 
insuficiência de capital e de certos recursos naturais, diminuto mercado 
interno, baixa produtividade, instabilidade politica, (Souza, 1997, p. 17). 

3 A Organização das Nações Unidas usa os seguintes indicadores para classificar os países segundo o grau de 
desenvolvimento: índice de mortalidade infantil, esperança de vida média, grau de dependência econômica 
externa, nível de industrialização, potencial científico e tecnológico, grau de alfabetização e condições 
sanitárias (Sandroni, 1994, p.95).
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Não existe uma definição universalmente aceita de desenvolvimento. Uma 
corrente de economistas considera crescimento como sinônimo de desenvolvimento, 

enquadram-se nesse gmpo os neoclássicos. A segunda corrente entende que o crescimento 
é condição indispensável para o desenvolvimento, mas não é condição suficiente, este 

grupo possui raízes ortodoxas e realizam análises mais próximas da realidade das 

economias subdesenvolvidas. 

A teoria referida acredita que o crescimento da economia é a base onde se 
estabelece o desenvolvimento econômico. Assim, o crescimento melhoraria a renda e a 

distribuiria aos proprietários dos fatores de produção, dando reflexos na melhoria dos 
padrões de vida e no desenvolvimento econômico. Mas, isso não ocorre, os frutos da 
expansão nem sempre beneficiam a economia como um todo e o conjunto da população. O 
que se tem observado são distorções na distribuição da renda, dentre elas pode-se citar: a 

transferência do excedente de renda para outros países e classes sociais, concentração de 
renda e riqueza, dificuldades para implantação de atividades interligadas aos setores mais 

desenvolvidos, entre outras. 

Outra corrente teórica acredita que o desenvolvimento implica em mudanças 
nas estruturas sociais, econômicas e políticas, com aumento da produtividade e da renda 
média dos agentes envolvidos no processo produtivo. 

O conceito de Sandroni consegue resumir as idéias da corrente de pensadores 
desenvolvimentistas: Desenvolvimento Econômico (é) 0 crescimento econômico (aumento 
do Produto Nacional Bruto per capita) acompanhado pela melhoria do padrão de vida da 
população e por alterações fundamentais na estrutura de sua economia (Sandroni, 1994, 
p.95). 

Souza define desenvolvimento econômico na mesma linha de pensamento: 

Desenvolvimento econômico define-se (..) pela existência de crescimento 
econômico contínuo, em ritmo superior ao crescimento demogfáfico, 
envolvendo mudanças de estruturas e melhoria dos indicadores econômicos 
e sociais. Compreende um fenômeno de longo prazo, implicando no 
fortalecimento da economia nacional, a ampliação da economia de 
mercado e a elevação geral da produtividade, (Souza, 1997, p. 22). 

A teoria schumpeteriana define desenvolvimento econômico como (...) uma 
mudança espontânea e descontínua nos canais do fluxo, perturbação do equilíbrio, que 
altera e desloca para sempre 0 estado de equilíbrio previamente existente (Schumpeter, 
1988, p. 47).
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O desenvolvimento deriva de mudanças revolucionárias, que modificam de 
uma vez por todas a situação anterior. A economia passa por breves e instáveis equilíbrios 
e fica desequilibrada por longo tempo, depois equilibra novamente num nível mais 

elevado. As mudanças referidas surgem na órbita da produção e não na do consumo. São 
os produtores que exercem mudanças relevantes, os consumidores passam a ser induzidos 
a consumir os novos produtos lançados no mercado. 

Schumpeter associa o desenvolvimento econômico à mudança, ao rompimento 
de determinada situação, ao rompimento do equilíbrio. No período de desequilíbrio, vão 
ocorrer as mudanças e estas causam um impacto no contexto econômico, tanto comercial 
como industrial, trazendo assim, impacto na produção. As mudanças estão relacionadas ao 
desenvolvimento de novas combinações que impulsiona o desenvolvimento da sociedade, 
é a criação de um novo. 

Os pulsos de criatividade tendem a se acumular em certos períodos do tempo, 
apresentando grandes surtos, sendo que esses pulsos são as causas da dinamização da 
economia, Schumpeter (1988). À medida que novas combinações surgem de modo 
irreversível e descontínuo, há desenvolvimento. No ambiente não concorrencial, as novas 
combinaçoes significam destruiçao de combinaçoes anteriores: novas ñrmas podem 
implicar o fechamento de firmas antigas. Para sobreviver, as atividades não inovadoras

~ precisam lançar mao de fatores menos produtivos. 
Para Schumpeter (1988), o dinamismo da economia deriva da ação do 

empresário inovador, que põe em prática novos processos de produção, gera novos 
produtos e abre novos mercados. Essas inovações tecnológicas, obra de empresários 
inovadores, são financiadas pelo crédito bancário. O processo produtivo deixa de ser 

rotineiro e passa a existir lucro extraordinário. Já no fluxo circular, não existindo inovação, 
não há necessidade de crédito, nem de empresário inovador. Por seqüência, os lucros são 
norrnais e os preços aproximam-se aos de concorrência perfeita. 

O subdesenvolvimento, por sua vez, caracteriza-se pela insuficiência de 
crescimento econômico em relação ao crescimento demográfico e pela concentração da 
renda e riqueza. Segundo Sandroni: 

Subdesenvolvimento (é) situação inferior do sistema econômico-social de 
um país em relação aos padrões econômicos das nações industrializadas. 
Evidencia~se por indicadores como exportação baseada em produtos 
primários, forte participação de produtos industrializados na pauta de 
importação, importação acentuada de tecnologia e capitais estrangeiros, 
persistência de elevadas taxas de desemprego, baixa produtividade, baixa

f
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renda per capita, mercado interno bastante limitado, baixo nível de 
poupança e subconsumo acentuado, (Sandroni, 1994, p. 339). 

A economia subdesenvolvida possui outra caracteristica, é a dependência 

tecnológica, econômica e financeira com relação aos países desenvolvidos. E a base 
exportadora é instável e nem sempre causa impactos no setor de mercado interno. 

Também, são consideradas características da economia subdesenvolvida, altas taxas 

inflacionárias, baixo investimento público, favelização e grande parte da população em 
situação de extrema pobreza. 

A estrutura de uma economia subdesenvolvida pode ser analisada através dos 
setores de subsistência, de mercado interno e de mercado externo. Esses setores 

apresentam baixa produtividade e pouca monetização. No processo de desenvolvimento, o 
setor de mercado interno se expande, em detrimento do setor de subsistência; enquanto a 
participação do setor de mercado externo no produto total se reduz (Souza, 1997, p.36). 

Nos períodos de crise, a economia estaciona, mas desenvolve-se nos períodos 
de expansão das exportações sobre as atividades urbanas de mercado interno. São as 
migrações rurais e urbanas que afetam o nível de produção do setor de mercado interno, 
uma vez que diminui a produção do meio rural e a necessidade de consumo do meio 
urbano aumenta por produtos agropecuários. Com isso, a produção destinada à subsistência 
se transfere para o consumo de mercado interno e para as exportações. Essa é uma 
tendência do desenvolvimento econômico. ` 

Surtos ou crises do setor de mercado externo produzem efeitos de 
encadeamento de expansão ou de contração da produção e do setor de 
mercado interno. (..) a base exportadora aparece como a causa do 
crescimento económico das regiões subdesenvolvidas e como elemento 
dinâmico de aumento de eficiência e competitividade em economias 
industrializadas. A industrialização surge em uma etapa posterior e como 
conseqüência do desenvolvimento inicial de sua base exportadora, (Souza, 
1997, p. 39-40). 

O subdesenvolvimento apresenta como traço comum uma base exportadora de 
pouca dinâmica, sua concentração é em um ou dois produtos agrícolas e que mostra alta 
instabilidade. Portanto, segundo Souza (1997), a eficácia da expansão de uma economia 
em desenvolvimento dependerá do ritmo de crescimento de suas exportações, da expansão
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do consumo interno, da produtividade do setor de mercado interno, da estrutura interna de 
distribuição de renda e da eliminação dos estrangulamentos do crescimento econômico4. 

2.3 Agricultura e desenvolvimento econômico 

Nas fases iniciais do processo de desenvolvimento, a população concentra-se 
na maioria no meio rural e o setor primário gera a maior parte de renda da economia. À 
medida que a economia se desenvolve, com o progresso das atividades industrias, a 

população tende a abandonar o campo, em busca de melhores oportunidades na área 
urbana. s 

A agricultura apresenta um papel importante no processo do desenvolvimento, 
age como elemento encadeador no restante da economia ao mesmo tempo em que fornece 
alimentos para as áreas urbanas. No processo de industrialização e urbanização, com maior 
oferta de alimentos industrializados, ocorre expansão ao mesmo tempo da produção de 
indústria e da agropecuária, favorecendo o crescimento econômico, como também 
aumentando o bem-estar social, gerando mais emprego e renda. 

A produção agroindustrial surge como uma alternativa de solução dos conflitos 
existentes entre as fiinções da agriculturas, gerando maior valor agregado no setor agrícola 
e intensificando a relação da indústria com a agricultura, no complexo agroindustrial. O 
desenvolvimento da produção agroindustrial depende da dinâmica de crescimento da renda 
nacional, da política de preços e de crédito, refletindo assim, na oferta de bens agrícolas. 

Nesse processo constata-se, paralelamente, a presença de dois fenômenos 
distintos, mas interligados (..) a agroindustrialização crescente, como beneficiamento e 

industrialização de frutas, vegetais, cereais e outros alimentos e matérias-primas diversas; 

e, a penetração do capitalismo no campo, implicando o uso mais intenso de insumos 
modernos e de administração cientifica, (Souza, 1997, p. 268). 

Segundo Timmer (1992 apud Souza, 1997), há muita pobreza na área rural na 
maioria dos países, mas como as pessoas encontram-se em áreas dispersas, isto não é tão 
visível, como nas favelas das grandes cidades. Por isso, uma das funções da agricultura, no 
processo de desenvolvimento é promover a redução da pobreza existente no meio rural. Ao 

4 Pontos que bloqueiam o crescimento da economia, segundo Souza (1997), são: a concentração da renda 
nacional nas mãos da minoria da população, as dificuldades internas em diversificar e expandir as 
exportações, a insuficiência de capital para investimento. - 

5 A de gerar poupança, constituir mercado para produtos industriais, produzir alimentos para o mercado 
interno e gerar divisas com a exportação.
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Estado, caberia a função de fixar o homem no campo, através de reforma agrária, investir 
em educação, melhoria dacinfra-estrutura agrícola, investimento em pesquisa e extensão 
rural e em conseqüência a elevação da renda do produtor agrícola no contexto do 
desenvolvimento econômico. 

Na economia subdesenvolvida, (...) uma agricultura em expansão e uma base 
económica diversificada representam maiores níveis de renda, que se traduzem em maior 
grau de consumo, de poupança e de investimento, (Souza, 1997, p. 40). 

Para manter a produção acelerada, tanto para exportação, como para o mercado 
interno, é necessário aumentar a produtividade, por meio da aplicação de inovações 

tecnológicas, uma vez que existem limites para o aumento da produção apenas mediante a 

expansão da área cultivada. 

As interdependências entre a agropecuária, as agroindústrias e a indústria 
de transformação em geral são muito fortes, implicando a necessidade de 
adoção de um planejamento global integrado, principalmente pelos reflexos 
sobre a economia das diversas regiões do interior do país, (Souza, 1997, p. 
293). 

Aumentando a relação de interdependência entre os setores agrícola e 

industrial, a expansão de um deles fica dependente ao desempenho do outro. A agricultura 
crescerá rapidamente se a demanda estiver em expansão rápida. A indústria depende tanto 
da oferta de matérias-primas agrícolas, como da oferta de alimentos, reduzindo o custo de 
vida sobre os salários urbanos. Para coordenar os diversos setores e reduzir os conflitos , 

torna-se necessária a participação do Estado na formulação de políticas agrícolas, 

industriais e de desenvolvimento regional. 

As idéias apresentadas sobre agricultura e desenvolvimento econômico são 
também importantes em um município, pois ele está inserido em uma problemática que 
envolve indicadores sociais e econômicos. 

2.4 Ciclos econômicos 

H 

Utilizamos os ciclos econômicos para explicar a flutuação periódica e alternada 
de expansão e contração de toda a atividade econômica, seja ela industrial, agrícola ou 
comercial, de um ou vários países.

S 

O ciclo possui quatro fases distintas, o período de expansão, recessão, 

depressão e recuperação econômica. Existem três tipos de ciclos: 1) os ciclos de Kitchin, os 

ciclos curtos de negócios, com cerca de quarenta meses de duração. São as oscilações nos
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estoques de mercadorias e de fatores de produção; 2) os ciclos de Juglar, os ciclos médios, 

com seis a dez anos de duração. São as oscilações recorrentes das substituições das 

máquinas e equipamentos pelo setor industrial; e, 3) os ciclos de Kondratieff, os ciclos de 

longa duração, com cinqüenta a sessenta anos de duração. São as oscilações relacionadas 
às inovações econômicas e tecnológicas no sistema produtivo. 

As teorias dos ciclos econômicos sao numerosas e variadas, optou se neste 
trabalho pelas teorias psicológicas, que argumentam que a atividade econômica é 

influenciada por ondas de pessimismo e otimismo. Schumpeter atribui as condições 

subjetivas as razões principais que induzem o capitalista a se tomar empresário inovador, 
dando origem aos ciclos longos, resultando no desenvolvimento econômico. 

Segundo Schumpeter (1988), a economia move-se através de uma trajetória 
cíclica. O aparecimento de inovações, de crédito e de empresários inovadores não é linear, 
provocando o crescimento econômico em ritmo superior à tendência histórica. 

Os ciclos de crescimento alternado do produto apresentam quatro fases: a) 
ascensão, ou boom, quando 0 nível do produto está crescendo acima da 
linha de tendência de longo prazo; b) recessão, que se inicia após o pico 
(ponto máximo), com declínio do nível de atividade; c) depressão, com 
queda do nível do produto abaixo da linha de tendência, até o vale (ponto 
de mínimo); e d) recuperação, após o vale, indo até a linha de tendência, 
quando a economia pode iniciar nova fase ascendente, (Evans apud Souza, 
1997, p. 184). 

Estudos mostram que na história do capitalismo, desde o final do século XVIII 
até o presente, temos já quatro ciclos de Kondratieff completos. Estaríamos no quinto ciclo 
de Kondratieíf, mas não há um consenso entre estudiosos quanto a isso, porém, Maurício 
Rojas (1991) afirma que o mundo capitalista. estaria no começo de um ciclo novo, o quinto 
ciclo de Kondratieff. 

Segundo Rojas (1991), as principais características tecno-econômicas do 
quarto ciclo de Kondratieff são: a produção em massa de produtos industrializados, 

taylorismoõ-fordismo como método dominante de organização empresarial, uso extensivo 
de energia e de recursos naturais em geral, automação rígida e crescente de economias de 
escala. Mas a revolução da microeletrônica está criando condições totalmente novas para o 
fimcionamento das economias nacionais e para a divisão internacional do trabalho. Pode-se 
observar esses ciclos, conforme a figura: 

6 É o conjunto das teorias para aumento da produtividade do trabalho fabril. (...) Abrange um sistema de 
normas voltadas para o controle dos movimentos do homem e da máquina no processo da produção, 
incluindo propostas de pagamento pelo desempenho do operário (Sandroni, 1994, p. 345).

A



1 

w ¡,
" 

' 

12 

4” Ciclo 5 ” Ciclo 

* Aumento da competitividade 
internacional 
* Aumento da automação 

* 3a ReV°1“çã° Indusmal * Exclusão do trabalho * Automação 
* Fascismo * 

. . . , , . Era da microeletrônica * Diminuiçao da classe operana 

1940 1970 1990 

Figura 1 - Quarto e Quinto Ciclo de Kondratieff no capitalismo. 
Fonte: Elaboração do autor. 

O novo paradigma tecnológico7 inclui mudanças na organização empresarial e 

na composição da força de trabalho, redução significante das economias de escala na 

produção e aumento na pesquisa e desenvolvimento, transformação da automação rígida 
em flexível, e alteração do uso extensivo de energia e recursos naturais para uso intensivo. 
Estas mudanças implicam uma transformação total das condições da divisão internacional 
do trabalho. Os produtos velhos do quarto ciclo dão entrada em uma nova fase de 
rejuvenescimento, e a seu lado, aparecem séries completas de novos produtos. A 
intensidade do uso de mão de obra tende em muitas indústrias a decrescer e com ela as 
vantagens dadas pelas diferenças salariais. 

Estas e muitas outras mudanças vão criando um ambiente de incerteza própria 
de toda época de grandes transformações. Trata-se de uma situação desenvolvida, que 
encerra ameaças porque abre também possibilidades (Rojas, 1991). 

Os ciclos econômicos utilizados para explicar as flutuações da economia de um 
país, apresentados neste trabalho, também podem ser aplicados para um município, pois a 

economia deste também é cíclica, ocorrendo períodos de expansão e contração da atividade 
econômica. 

7 O quinto ciclo de Kondratieíf.
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2.5 Índices de desenvolvimento econômico L 

A análise de uma economia é baseada nos indicadores sociais e econômicos, o 

que permite definir o perfil de uma nação, estado ou município. Esses indicadores 

conseguem demonstrar os movimentos ou inércia de cada período. Avaliando 

conjuntamente os indicadores sociais e econômicos podemos visualizar um mapa mais 
próximo da realidade das economias. 

Indicador social (é) procedimento estatístico que objetiva quantificar o 
grau de bem-estar ou qualidade de vida de uma população. (..)1ncluem-se, 
como indicadores sociais: nível de emprego, qualidade habitacional, nível 
de instrução, mobilidade social, serviços de transporte e de saúde, 
educação e perfil cultural global, oportunidades de lazer, grau de 
depredação dos recursos naturais nao-renováveis, poluição do ar, entre 
outros dados, (Sandroni, 1994, p. 168). 

Com essas informações, o poder público, em qualquer nivel, estaria mais 

capacitado a planejar e desenvolver uma política social. Os indicadores podem servir como 
orientadores ao governo e à sociedade, priorizando o atendimento das necessidades da 
maioria. 

Indicador econômico (é) conjunto de dados estatísticos, passíveis de
~ mudança e oscilaçoes, capaz de dar uma idéia do estado de uma economia 

em determinado período ou data. (..) Fornecem dados sobre produção, 
comercialização e investimentos. Entre os indicadores econômicos estão 
(..) os referentes a desemprego, oferta de empregos, empréstimos 
bancários, reservas, preços de certos produtos, taxas de juros, movimentos 
de importação e exportação, produção industrial, produção de aço e 
veiculos, consumo energético, entre outros, (Sandroni, 1994, p. 168). 

'A renda per capita de uma economia mostra o quanto, em média, do total 
produzido no período de um ano por determinada sociedade pertenceria a cada um. Tem 
sido usada como principal indicador de desenvolvimento. É um indicador importante, mas 
não exprime a realidade, pois ela pode estar concentrada em minoria da população e as 
disparidades podem apresentarem-se muito grandes. Mesmo em nações de renda média, e 

nos próprios países ricos, pode existir grande parte da população abaixo da linha da 
pobreza, sem rendimento algum. Exemplos disso, são economias com renda muito 
concentrada, como nos países exportadores de petróleo, em que o produto interno bruto é 

elevado, mas a renda é altamente concentrada. V 

Nas últimas décadas, em algumas sociedades, o padrão de vida da população 
mais pobre vem caindo a cada dia. Isto vem ocorrendo devido à expansão demográfica
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acelerada, aumento do desemprego e desaceleração do crescimento econômico mundial 

(Souza, 1997). Como resultado, temos o aparecimento de populações carentes que se 
formam na periferia das grandes cidades, tanto nos países mais pobres como nas 

economias de renda média. Esses fatores contribuem para agravar os indicadores de 

desenvolvimento. 

A iniciativa privada é a principal responsável pelo crescimento econômico, 
mas o papel do Estado é fundamental na organização do desenvolvimento, através de 

implantação da infra-estrutura necessária ao crescimento econômico como saneamento 
básico, energia elétrica, água potável, saúde, educação, segurança, outros. Cabe ao Estado 
ainda, aumentar a oferta dos serviços sociais básicos à população de baixa renda, 

melhorando os indicadores, que são considerados o espelho da realidade econômica e 

social interna de cada sociedade.



Capítulo 3 

Formação do municipio de Fraiburgo-SC 

3.1 Marco inicial 

Os primeiros passos na ocupação concentrada da região de Fraiburgo iniciaram 
em meados do século XVII, em fiinção dos acontecimentos que se processaram em todo o 

Oeste Catarinense. Nesse período se formaram os primeiros povoados nos municípios 
localizados junto ao planalto Geral, principalmente pelo fato de ser rota dos tropeiros que 
cruzavam o estado. ' 

Ao final do século XVIII é que a colonizaçao se intensificou, em fi.1nçao da 
construção da ferrovia São Paulo - Rio Grande do Sul (Brazilian Railway). Em 1915, com 
a chegada dos trilhos da ferrovia vindos de São Paulo, o processo de ocupação ficou 
facilitado. 

Um dos fatos históricos mais marcantes para a região, foram os acontecimentos 
relativos a Campanha do Contestado, da qual vários municípios da Associação dos 

Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe - Al\/IARP foram palco de inúmeras batalhas, 
ocorridas entre 1910 e 1920. 

No início, as famílias que ocuparam a região com o objetivo de desenvolverem 
atividades agropecuárias, depararam-se com uma vasta floresta de araucària e outras 

espécies nobres, cujo abundante recurso natural resultou na primeira e principal atividade 

industrial, tornando-se o incentivo do progresso em todos os municípios. 

A maior parte dessa região alta e entrecortada de vales, de clima ameno no 
verão e bastante frio no inverno, com geadas fortes e freqüentes, e até 
mesmo algumas nevascas, era primitivamente coberta por imensas florestas 

«nativas, onde, alem da Imbuia, do Cedro, da Canela, da Erva Mate, 
predomínavam os belos e majestosos pinheiros, tão típicos das paisagens 
sulinas do Brasil, (Burke, 1994, p.7). 

A exemplo de muitos municípios brasileiros, Fraiburgo também tem sua 

origem em fatos marcantes da Primeira Guerra Mundial, pela imigração. As famílias que 
aqui vieram, em busca de terras para plantar e trabalhar, enfrentaram grandes problemas, 
mas que, com persistência conseguiram vencer, hoje com muito orgulho.
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.Por volta da metade do século XIX (..), o planalto começou a ser mais 
intensamente povoado por fugitivos e remanescentes daquelas lutas, vindos, 
principalmente, a partir de Lages e do Rio Grande do Sul. Surgiram, então, 
grandes fazendas, por posse de terras devolutas e compra de antigas 
posses, com peões, zeladores, agregados, arrendatário, meeiros e posseiros. 
Duas destas grandes glebas de terra viriam a ter particular importância no 
surgimento do futuro municipio de Fraiburgo: as fazendas “Liberata” e 
“Butiá Verde (Burke, 1994, p. 7). 

A família Freyg, originária da Alsácia, uma região que na época pertencia à 

Alemanha, mas que hoje faz parte do território francês, com a incerteza do futuro da 
Europa, deixou sua terra natal, vindo para o Brasil em 1919. Residiram no Rio Grande do 
Sul e no Paraná e, em 1939 fixaram-se em Videira, Santa Catarina, passando a explorar um 
açougue. Até esta data a população existente na região dedicava-se à pecuária e à 

agricultura rudimentar. Os colonos eram de origem italiana, alemã e cabocla. Naquela 
época já existia, no atual território de Fraiburgo, as localidades de Liberata (distrito de 
Curitibanos desde 1935) e Marechal Hindburg (hoje Dez de Novembro, elevado a distrito 
de Videira desde 1952). 

Ao longo desses anos, as terras antes pertencentes aos Ramos e a outros 
antigos proprietários da região, foram sendo adquiridas pelos Frey, 
tornando-os praticamente senhores de Butiá Verde. Este fato iria ter grande 
influência sobre ofuturo desenvolvimento da cidade e da região, (Burke, 
1994, p. 19). 

Em 1959 chega a Butiá Verde Joao Marques Vieira com a família, para 

substituir o diretor contábil da firma dos Frey, sendo que da mesma maneira que 
simpatizou com o lugar, implicou drasticamente com o nome - Butiá Verde. Ele 

convenceu a direção a estudar uma forma de substituir o nome por outro mais prático e 

adequado. Em menos de um mês a Câmara de Vereadores aprovou a mudança. Fraiburgo 
passou a ser o nome oficial da vila operária. 

Situado no planalto central de Santa Catarina, Fraiburgo nasceu da saga de seus 
empreendedores pioneiros. A exploração da madeira foi o que fez com que os irmãos Frey 
(René e Arnoldo) mudassem de Videira para Fraiburgo, sendo que em 1959 a firma, que já 
tinha uma certa infra-estrutura, resolveu criar a colonização e a urbanização responsável 
pelo primeiro loteamento. Serrarias se instalaram na região devido ao volume considerável 
de pinheirais e outras madeiras nobres. Com isso, (...) atraindo muitos trabalhadores, 

gerando lucros e levando a uma rápida exaustão dasflorestas nativa, (Burke, 1994, p. 23). 

8 Professor Guilherme Frey e sua Esposa, com seus quatro filhos René, Arnoldo, Joana e Inês.
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Na região, habitavam famílias brasileiras oriundas das Revoluções da segunda 
metade do século XIX-e posseiros de grandes fazendas. Vale destacar neste período, a 

ocorrência do primeiro conflito da Guerra do Contestado na localidade de Taquaruçu, hoje 

pertencente a Fraiburgo e um dos seus mais antigos povoados. 
O município de Fraiburgo foi criado em 20 de dezembro de 1961 pela lei n° 

797/1961, desmembrando-se do município de Curitibanos e foi instituído oficialmente no 

dia 31 de dezembro de 1961. Na língua alemã, Frei significa livre e, Burgo, povoação 
protegida ou fortificada. 

Fraiburgo tornou-se municipio sem nunca ter sido Distrito. A Liberata foi 
incorporada a Fraiburgo, perdendo sua condição de distrito, que usuƒruía 
desde 1935. (...) O novo Municipio abrangia uma área de 586 km2, 
incorporando os distritos de Liberata e Dez de Novembro, e as localidades 
de Faxinal dos Carvalhos, Passo da Raiz, Barro Preto, Guarany e 
Taquaruçu, (Burke, 1994, p.26). 

Com o final do' Ciclo da Madeira, Fraiburgo passou a se dedicar ao cultivo da 
maçã, que teve início nos primórdios da década de 60, o qual prepondera até hoje. O 
município começou a se desenvolver, ocorrendo um aumento no número de pessoas que se 
deslocaram do interior para a cidade; outras também, vindas de diversas regiões, 

particularmente descendentes de italianos do Rio Grande do Sul, foram chegando a 
Fraiburgo, atraídas pelas perspectivas de encontrar aqui emprego, ou mesmo de iniciarem 
seus próprios negócios, (Burke, 1994, p. 45).

A 

O cultivo da maçã em Fraiburgo representa 75% da produção catarinense e 

40% da produção de maçã nacional. O município foi um dos precursores do 
reflorestamento no Brasil, desde 1966, áreas não cultivadas encontram-se cobertas com 
pinus. O Governo Federal, em 1969, incluiu a macieira na Lei de Incentivos Fiscais ao 
Reflorestamento para os grandes produtores, permitindo o surgimento dos primeiros 

pomares comerciais na região de Fraiburgo e, o Governo de Santa Catarina - Ivo Silveira, 
em 1970, criou 0 Programa de Fruticultura de Clima Temperado (PROFIT) para os médios 
e pequenos produtores. Este programa serviu de modelo para os Estados do Paraná e do 
Rio Grande do Sul. 

O ciclo da fruticultura, a parte mais atual desse processo de desenvolvimento, é 

que mostrar-se-á neste trabalho. Será descrita a situação da estrutura sócio-econômica do 
município, como também a evolução da produção de maçã refletindo nos indicadores do 
município.

z



Figura 2 - Localização do município de Fraiburgo 
Fonte: ENFRUTE, 2. Encontro nacional sobre fiuticultura de clima temperado. Fraiburgo: EPAGRI v 2 
jul., 1999, pg. 9. 
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3.2 Aspectos físicos e geográficos 

O município de Fraiburgo, Santa Catarina, possui uma área de 504,8 km2 e está 
situado no Planalto Central, meio-oeste do Estado, na Microrregião do Alto Vale do Rio do 

Peixe sobre uma altitude de 1.048 metros, com latitude sul de 27° 01° 34” e, longitude 
oeste de 500 55° 17”. 

A área urbana está distribuída em 38 km2 e a área rural em 466,8 km2. O relevo 
é constituído de planalto dos campos gerais, cujo solo se apresenta de dois tipos, o 

primeiro de terra bruna, que são solos profundos de fertilidade natural média e baixa com 
pouca pedregosidade e o outro é cambissolo, que são solos com menor profundidade, 
fertilidade variando de baixa a alta, apresentando ou não pedregosidade, de acordo com a 

declividade. 

O clima é temperado úmido, com temperatura média anual de 16°C. Durante o 

verão, o clima é ameno, a temperatura varia de 18°C a 30°C positivos e no inverno chega a 

10°C negativos, com ocorrências de fortes geadas e neves. Possui uma precipitação 
pluviométrica média anual entre 1.400 a 2.000 mm, sendo que as chuvas ocorrem mais 
freqüentemente nas áreas ao longo dos vales do Rio do Peixe e Rio Canoas. 

Condições climáticas favoráveis são essências para pomicultura e para a 
produtividade da macieira. Experiências demonstraram que uma macieira 
requer cerca de 1.000 horas de frio por ano, a uma temperatura de até 7 °C, 
o que limita seu plantio a regiões de climafrio, flfrey, 1990, p. 41). 

Quanto à hidrografia, o município é banhado pelas Bacias dos Rios do Peixe e 

Canoas. Como limites geográficos, temos os seguintes municípios: 
I ao Norte, Lebon Régis e Rio das Antas; 
I ao Sul, Monte Carlo, Frei Rogério e Curitibanos' 
I a Leste, Lebon Régis; 
I a Oeste, Tangará e Videira.

3
Í
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Figura 3 - Município de Fraiburgo-SC 
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SDM. Plano Básico de 
Desenvolvimento Ecológico-Econômico, 1996, pg. 37 . Adaptação do autor. 

O município de Fraiburgo pertence a Mesorregião do Oeste Catarinense, e 

integra a Microrregião Polarizada do Alto Rio do Peixe, composta atualmente por 18 

municípios, e faz parte da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe - 

AMARP, cuja sede é Videira-SC. 

3.3 A Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe - AMARP 

O Estado de Santa Catarina, para coordenar, ampliar e fortalecer a capacidade 
administrativa, econômica e social dos municípios, dividiu o estado em microrregiões, 
criando assim as associações de municípios, hoje em número de 21. 

Com isso o Estado promove a cooperação intermunicipal e intergovernamental, 
visando o Desenvolvimento Regional Integrado de cada Região, observando as 

deficiências e explorando suas potencialidades. 

Atualmente as Associações de Municípios do Estado de Santa Catarina são 

entidades registradas com personalidade jurídica de direito privado, reconhecidas de 

utilidade pública, sem fins lucrativos e com estatuto próprio, tendo cada uma sua 

respectiva estrutura.
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Figura 4 - Localização da Microrregião da AMARP no Estado de Santa Catarina. 
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SDM. Plano Básico de 
Desenvolvimento Ecológico-Econômico, 1996, pg. 34. 

A Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe (AMARP), foi 
desmembrada da AMMOC, região de Joaçaba, e teve sua fimdação e instalação em 18 de 
outubro de 1968 pela lei estadual n.° 43,81 de 30/10/69. É composta de 18 municípios, 
dentre os quais está Fraiburgo, e tendo como sede da Associação, o município de Videira. 

3.4 Principais organizações atuantes na cadeia da maçã 

O ambiente organizacional é composto pelas associações de produtores, 

sindicatos, cooperativas, institutos de pesquisa e assistência técnica, formadas com a 

finalidade de apoiar a cadeia da maçã como um todo. 
Quanto a atuação dessas organizações na cadeia da maçã podemos dividi-las 

em três grupos para melhor explicá-las: as de ciência e tecnologia, as de órgãos de 
representações e as cooperativas. 

As que atuam no desenvolvimento científico e tecnológico são importantes na 
geração de conhecimento e aperfeiçoamento, principalmente àqueles voltados para a
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produção agrícola, como também, no melhoramento genético de variedades, resistência a 

pragas e doenças e melhor formação do fruto. 

Neste grupo, cabe destacar o importante papel dos órgãos - EPAGRI (Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Difiisão de Santa Catarina) e EMATER (Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural) - que atuam na assistência técnica e pesquisa. 
Através destas instituições públicas é que os produtores recebem a assistência para o 

cultivo da maçã. O Instituto CEPA (Instituto de Planejamento e Economia Agricola de 
Santa Catarina) e o IAC (Instituto Agronômico de Campinas) atuam com objetivo de 
divulgar as informações técnicas e mercadológicas úteis para o setor da fruticultura. 

V z.....-W.»W..c»~f~...~.-.WW...-W..-_....v...W-......-‹¬...r._..¬._....›+¬.«.v.v,...~,w «««««««««« ...H-......¬z,.....,..........,v¬¬-..¬.¬-......¬-.,.....¢,..«.¬...-.-.....¬....,›4.,-. ¬ ...w\¬-.......§ 
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Figura 5 - Estrutura organizacional da cadeia da maçã 
Fonte: Elaboração do autor. 

O segundo grupo são as associações que atuam como órgãos de 

representatividade, reivindicações de produtores. Atualmente, a maior participação é das 

empresas produtoras de grande porte e observa-se uma desarticulação nos pequenos 
produtores.

. 

Os destaques para esse grupo são - a ABPM9 (Associação\Brasileira dos 
Produtores de Maçã) e a AGAPOMI” (Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã) - que 
organizam as ações de toda a cadeia, sistematizam informações sobre mercados e a 

produção. 

Os produtores de maçã de Fraiburgo, observando as necessidades do setor 
macieiro, fundaram em 1982, a Associação de Fruticultores de Fraiburgo (AFF), com o 
objetivo de trazer novas tecnologias para a região. Sua tarefa foi a implantação. da Estação 

9 Criada em Porto Alegre, no ano de 1978, sendo efetivada em Florianópolis, no 1 Congresso Brasileiro de 
Pomicultura, que aconteceu no mesmo ano. Hoje estabelecida no município de Fraiburgo-SC. 
1° Criada no Rio Grande do Sul, no ano de 1977.
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de Avisos Fitossanitários e do Sistema de Controle ao Granizo, que até hoje estão em 
funcionamento. 

O terceiro grupo de organizações são as associações que atuam na 

comercialização, e são representadas pelas cooperativas, que surgiram pela dificuldade dos 

pequenos e médios produtores em comercializar a maçã. Através delas os produtores 
conseguem obter melhores preços e colocam a maçã no mercado classificada, embalada, 
armazenada e com a oferta distribuída ao longo do ano. 

São poucas as cooperativas existentes, o que mostra a dificuldade nesse 

segmento da produção. As principais cooperativas existentes são: a COOPERSERRA 
(Cooperativa Regional Serrana), a SANJO (Cooperativa Agrícola de São Joaquim) e a 

OCB (Organizações das Cooperativas Brasileiras). 

3.5 Empresas do município de Fraiburgo-SC 

No inicio da década de 90 o cenário agroindustrial estava mediante um 
complexo processo de nascimento, crescimento, modernização, desmembramento e fusão 
de empresas de maça. 

A partir da atuação das empresas no mercado, relacionadas com a cadeia da 
maçã, podem ser definidos três grupos distintos: as firmas líderes que atuam no mercado 
interno e externo, as firmas pequenas e médias que atuam nos mercados regionais 

comercializando a maior parte da maçã na safra e as firmas que atuam no processamento 
da maçã destinada ao uso industrial, em destaque o suco concentrado. 

A maioria das empresas líderes é integrada verticalmente e tecnologicamente 
bem estruturada. O processo de integração compreende instalação de pomares, operações 
de colheita, transporte interno, recebimento do produto, packing-houses”, pré- 

classificadoras e câmaras frigoríficas. 

As empresas pequenas e médias comercializam a maior parte da maçã no 
período da safra devido a necessidade de equilibrar o fluxo de caixa e deficiência de 
estrutura de classificação e armazenagem. No segundo semestre, a maçã comercializada é 

proveniente de câmaras de conservação com atmosfera controlada pelas firmas do primeiro 
grupo. Estas direcionam parte da produção para o período da entressafra, esperando que os 

pequenos produtores esgotem a safra. 

U Unidade responsável pelo processo de aquisição, armazenamento, conservação, classificação e embalagem 
da maçã.
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O modelo de comercialização que veio com a globalização, tem causado 
grandes perdas à agricultura, principalmente ao modelo da pequena e 
média propriedade. (...) A sobrevivência da pequena produção só se dará se 
ocorrer o agrupamento de agricultores em torno de cooperativas ou através 
do sistema integrado _a grandes empresas, (Enfruie, 1999, p. 5). 

O sistema cooperativo não tem funcionado muito bem no setor, devido ao 

elevado índice de infidelidade dos cooperados (Neves et al., 1992). Essa infidelidade se dá 

devido a venda indireta para o intermediário, sem o pagamento do ICMS. Resultando na 
queda de preços da safra, uma vez que a comercialização é feita em caixas abertas sem 
classificação. 

Cadeia da Maçã 
i i i I I 

Indústria de Produção Packing-house indústria de Distribuição e 
insumos agricola e embalagem processamento comercialização

L 
Mudas, defensivos i Pequenas, médias Empresas, associaçoes Empresas Atacado ‹ân¬pena‹;ões) e 

fertilizantes, máquinas e grandes e cooperativas privadas Varejo (demandas 
e °ut¡›°5_ emp¡e5a5_ (maçã dassificada). (suco mnoentrado e outros). feiras. oeasas e outros). 

Mercado Externo Consumidor Interno 

Figura 6 - Cadeia da maçã no Brasil 
Fonte: Elaboraçao do autor. 

As empresas que atuam no processamento da maçã destinada ao uso industrial 
têm como principal estratégia a exportação do suco concentrado para os Estados Unidos e 

Europa, já que é baixo o consumo de suco de maçã no Brasil. A concorrência é mais 
acentuada principalmente com a China que produz suco em grande quantidade e a custos 
reduzidos. 

Segundo dados da ABPM, as empresas que se destacam dentro desses três 
grupos no município de Fraiburgo são: Fischer Fraiburgo Agrícola Ltda, Agrícola 

Fraiburgo S/A, Renar Maçãs S/A, Pomifrai Fruticultura S/A, Agropel Agroindustrial 

Perazzoli Ltda, Pomagri Frutas Ltda, Mafrai Fruticultura Ltda e outras.
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3.6 Quadro econômico na década de 90 no município de Fraiburgo 

A economia municipal de Fraiburgo, em 1993/94, mostra um quadro baseado 
nos setores secundário e terciário, que representam 77% da economia e o setor primário 
representa 23%. A base econômica da região está baseada na fruticultura. Grandes 

extensões de terra pertencem a pessoas jurídicas, que são utilizadas para a fruticultura e 

reflorestamento. Assim, observa-se que a renda per capita é elevada, porém, extremamente 

concentrada. No ano de 1998, o quadro econômico do município, estava como mostra a 

tabela abaixo: 

Tabela 1 - Setores econômicos do município de Fraiburgo, 1998. 
_-›¿z¿_.¿ ¡;¬¡_-._z_z_-_z_z_._z_._z;._-.__;,¡;;¿¡ _-1-;,¡¡;;¿_;;¿;;¿;;5zzvz-zzzzz-zzfzzzzzzfzzzzzzzzfzzzz vzzzz-.zzzzzzzz.zzšz›¬.z-f›zzzzzzzzz-zzzzzzzzzz.zzzz-z--.zzzçz-;zz¬zz›z¬zzzzz=zzzzz zzzzzz'-.z.zzzzz z.zz-zzzözzzzfâzzzzàzzzzr-¬z' ¬z.zz.z¬z.-. .~zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz-zzz-zzz-zzzzzzzz-zzzzzvvzzzzzzrz - ~ ›‹ -›-› 

Autônomos 730 128 
p 

1,23 
Comércio 658 1.787 17,21 
serviços 445 2.167 1 20,87 l 

Indústria 11s 2.804 27,02
A 

Agricultura/ Fruticultura 104 3 . 1 18 30,03 
Entidades/ Associações 

, 

79 361 - 3,48
l Imóveis 1 5 

E 
17 1 0,16 

Total ` 2.139 10.382 A 

1 00 
Fonte: IBGE e Prefeitura Municipal de Fraiburgo, 1998. Elaboração do autor.

_ 

Da década de 80 para 90 observa-se que o crescimento no número de empresas 
nos três setores foi bastante significativo. A indústria aumentou de 33 para 118 

estabelecimentos. O setor comercial passou de 136 para 658 estabelecimentos, mas o mais 
.significativo foi o setor de sen/iços que aumentou de 65 para 445 estabelecimentos 

prestadores de serviços. 

O setor primário é o que apresenta maior percentual, cerca de 30% de pessoal 
ocupado, com 3.118 pessoas na agricultura e fruticultura. A atividade frutícula é expressiva 
e está em franco desenvolvimento e diversificação. O município de Fraiburgo é 

considerado o maior produtor nacional de maçã. ' A oferta de emprego é bastante 

significativa principalmente na época de safra da maçã, absorvendo inclusive mão-de-obra 

excedente nos municípios da região. Dentre os principais gêneros que movimentam a
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economia do município de Fraiburgo, no ano de 1998, com participação em percentual no 
valor adicionado total”, pode-se observar no gráfico abaixo: 

Gráfico l - Principais gêneros da economia de Fraiburgo, segundo o valor 
adicionado, 1998. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fraiburgo (1998), SEBRAE/SC, adaptação do autor. 

Os migrantes são atraídos para o município de Fraiburgo pela necessidade de 
mão-de-obra na safra, mas, por ser sazonal, esta atividade não possui ocupação para este 
pessoal no período da entressafi'a e nem sempre são reaproveitados nas safras posteriores, 
atraindo ainda mais trabalhadores. A conseqüência é o desemprego e elevado número de 
famílias carentes. Um exemplo visível é o Bairro São Miguel que apresenta foco desse 
desajuste social. 

O municipio também consta com a indústria papeleira e madeireira, a 

FACELPA - Fábrica de Celulose e Papel S.A.l3, significativa para a geração de emprego. 
Como também, empresas que utilizam lixo reciclado como matéria-prima (papel e 

plástico). A empresa FACELPA empregava, em 1990, aproximadamente 720 pessoas e 

gerava 50% do seu consumo de energia. 

12 O valor adicionado fiscal é o total de saída de mercadorias menos o total de entrada de mercadorias. 
Representa o que as empresas agregam ao produto/ serviço no periodo de um ano fiscal. O valor adicionado 
de cada empresa é obtido através do DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais), que é declarado 
anualmente. Evidentemente que algumas empresas não entregam a DIEF, porém estas não influem na 
dinâmica econômica do município. 
13 Atual Trombini s.A..~
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Em 1993, o Município possuía 18.180 ha de terras reflorestadas com pinus, 
e tudo indica que a exploração desse inesgotável potencial deverá se 
constituir, juntamente com a fruticultura, no principal impulsionador do 
desenvolvimento de Fraiburgo nos anos vindouros, (Burke, 1994, p. 85). 

Com relação a serviços de transportes, o município dispõe de transporte 

coletivo urbano e intramunicipal nas comunidades de Faxinal dos Domingos, Faxinal dos 
Carvalhos, Gruta N. Sra. de Lourdes e Arroio da Barra. Para o transporte intermunicipal e 

interestadual são utilizadas as empresas de auto-viação Reunidas, Titon Turismo e 

Catarinense. Recentemente, foi construído o terminal rodoviário no município, no Bairro 
Santo Antônio, que fiinciona 24 horas com linhas regulares para Curitiba, Paraná, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e todo litoral catarinense. 

Outro aspecto é a pecuária, existindo uma bovinocultura mista (leite e corte), 
desenvolvida em nível de subsistência nas pequenas propriedades, como também a 

suinocultura e avicultura. Segundo Burke, em 1993 (...) destacam-se: a produção de 5.000 
toneladas de fiango; 1.300 toneladas de suínos; 300 toneladas de carne bovina e 110 
toneladas de mel de abelha, (Burke, 1994, p.75). 

O turismo apresenta um crescimento importante para o município, a 

hospedagem no Hotel Renar, a florada da maçã, passeios pelos pomares, parques com 
vegetação nativa, a colheita da maçã são elementos que chamam a atenção dos turistas.



Capítulo 4 

Maçã e Desenvolvimento 

4.1 A cultura da maçã no Brasil e no Estado de Santa Catarina 

O plantio de macieiras teve importância econômica como atividade agrícola no 
país através de investimentos dos colonizadores europeus em Santa Catarina. A 
pomicultura no Brasil teve origem no município de Fraiburgo-SC, no início da década de 

60, com a importação das mudas de macieira pela Sociedade Agricola Fraiburgo (SAFRA), 
que foi uma empresa formada pelo capital das Familias Frey, Evrad e Mahler, que 

implantaram em Fraiburgo um pomar experimental de aproximadamente 70 hectares, com 
todas as espécies de clima temperado” com valor comercial, para selecionar aquelas que 
tivessem condições climáticas e econômicas de exploração. 

Ocorreu por parte do Estado, a criação de programas de apoio à pomiculturals, 

pois foi constatado de que a Região Sul oferecia condições favoráveis para o 

desenvolvimento da cultura da maçã e de que o mercado intemo era suprido basicamente 
por importações argentinas. 

Por parte do govemo brasileiro, o modelo de substituição de importações, 
implantado a partir da revolução de 1964, apontou como prioridade a cultura da macieira, 
que figurava como segundo item na pauta de importação agricola, sendo superada somente 
pelo trigo. O Ministro do Planejamento - Roberto Campos, solicitou apoio internacional 
para o desenvolvimento na cultura da maçã no Brasil. 

O Governo Federal, em 1969, incluiu a macieira na Lei de Incentivos Fiscais 
ao Reflorestamento para os grandes produtores, permitindo o surgimento dos primeiros 
pomares comerciais na Região de Fraiburgo e, o Govemo de Santa Catarina - Ivo Silveira, 
em 1970, criou o Programa de Fruticultura de Clima Temperado para os médios e 

pequenos produtores. Este programa serviu de modelo para os Estados do Paraná e do Rio 
Grande do Sul. 

14 Uva, maçã e frutas de caroço. 
15 Programas de Incentivos Fiscais ao Reflorestamento (FISET) de 1969, Programa de Fruticultura de Clima 
Temperado (PROFIT) de 1970, Programa Nacional de Produção e Abastecimento de Maçã (PRONAMA) de 
1980 e (COCAR) de 1982, direcionando esforços para expansão de pomares, na geração e difusão de 
tecnologia.
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A partir da década de 70, ocorreu um intenso crescimento na produção de 
maçã, que resultou na consolidação da cadeia agroindustrial da maçã de forma 

verticalizada, com uma modema estrutura de produção, transformação e distribuição, 

passando a abastecer uma crescente parcela da demanda intema. 

A maçã (..) em função do alto custo era preferencialmente consumida por 
doentes e crianças. Com o início da produção nacional, o produto tornou-se 
mais popular e as pessoas de menor renda passaram a ter acesso. De 19 75 
até hoje, 0 consumo per capita cresceu de 1,3 kg para 5 kg por habitante ao 
ano, (Enfrute, 1999, p. 5). 

Um dos fatores que permitiu ao Brasil passar de importador a exportador de 
maçãs, foi o rápido desenvolvimento da cultura e a utilização de tecnologia de ponta. Isto 

foi possível porque o país não tinha o fator tradição, que é um empecilho para a 

implantação de novas tecnologias no meio rural e teve que concorrer, desde o início, com o 

produto importado, que dominava o mercado. . 

No âmbito econômico, Schumpeter (1988) destaca cinco tipos de inovações 
tecnológicas: a) a introdução de um novo produto até então não consumido; b) a introdução 
de um novo método de produção, mudando e transformando a estrutura, gerando 

crescimento, reduzindo despesas; c) a abertura de um novo mercado, no país ou no 
exterior, criando novas fontes de desenvolvimento; d) o surgimento de uma nova fonte de 
oferta de matérias-primas, modificando o processo produtivo, reduzindo despesas; e, e) 

uma nova organização industrial, buscando posição de monopólio ou cartel. 
O desenvolvimento da pomicultura brasileira pode ser citado em três períodos 

importantes: 1) até a metade da década de 80 ~ caracterizado pela composição e 

consolidação da cadeia agroindustrial da maçã, reduzindo a participação da maçã 
importada; 2) da metade da década de 80 até meados da década de 90 - caracterizado pela 
intensificação da participação da maçã nacional no abastecimento do mercado intemo e 

oportunidades para a exportação; e, 3) a década de 90 - caracterizada pela ocorrência de 
grandes flutuações no mercado da maçã, com significativas alterações nas quantidades de 
importação e exportação. Podemos observar a evolução da produção de maçã na década de 
90, em toneladas, como mostra a tabela abaixo. 

No primeiro período, a produção de maçã brasileira foi conquistando os 

consumidores pelo preço, aparência e sabor, assumindo participações crescentes no 
abastecimento do mercado intemo. A queda de preço possibilitou a inclusão da maçã na 
cesta de consumo da classe de menor renda.
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Tabela 2 - Pr°dv¢ã° ¢1°.Ma¢ã rw Brasil» Saflfa..Cafafifla 5 Ffflibvrg°›.1.989f2°°°- 
1:; 1;: ;:;¿:_'- . 

¬zz¡z.z›z‹. z 

10 1
W 

1989 364.830 230.333 
` 63% 1'14fs'"õ9 ` 50% 1 31% 

1990 351.028 225.558
1 

64% 117.177
1 

52%
1 

33% 
1991 330.751 1

1 

2172181 66% 1041141 48% 1* 31% 
1 992 403 . 000 240.000

A 

60Vo 140.100 1 58°/o
1 

35% 
1993 513.387 300.000

` 58% 168.058 56% 33% 
1994 456. 800 240.000

1 

53% 121.500, 5l%1 27% 
1995 495.400 267.000 lp 54°/0 120.000 45% 11 24% 
1996 544.000 277.000 ` 51% 135.000 ` 49% A 25% 
1997 669. 102 358.598

1 

54% 201.414 56% 30% 
1998 708.902 359.972 51% 166.522 46%

1 

23% 
1 999 726.083

1 

384.758 à` 53% 184.949 48% 25% 
2000 967.063 500.142

A 

52% 2óó.ó17 ` 

53'Vo 28% 
Fonte: ICEPA/SC, EPAGRI, ABPM, 2000. Elaboração do autor. 

No segundo período, o expressivo crescimento da produção de maçã nacional 
possibilitou à cadeia buscar novos mercados. Com as vendas para o mercado extemo, 
intensificam-se as melhorias no processo produtivo, aumentando a quantidade de frutas de 
melhor qualidade, ganhando assim, dinamismo através de um pool na exportação. 

Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, em 1993, a 

performance da economia brasileira, depois de vários anos de estagnação cresceu, cerca de 

4,5%, conseguindo reanimar o mercado agricola. A politica agricola não teve inovações 
importantes e foi marcada por sucessivas trocas de ministros, oito em apenas um ano e três 
meses, repercutindo de forma negativa no meio mral. ~ 

A produção catarinense de maçã, em 1993, foi de 300 mil toneladas, o que 
representou cerca de 58% da produção nacional. Mostrou uma evolução da oferta sobre as 
colheitas anteriores e possibilitou ao setor retomar seu crescimento fisico, interrompido nas 

últimas safras em virtude de problemas climáticos adversos. Conseqüentemente, manteve o 
Estado na primeira colocação na oferta brasileira da maçã. 

Ao lado do crescimento da produção, o setor enfrentou problemas decorrentes 
da grave crise da economia nacional. Sem recuperação do poder aquisitivo, houve uma 
natural retração do consumo. Os preços praticados não atingiram os índices esperados, 
tomando muito dificil a comercialização. No mercado intemacional, a comercialização da 
maçã não sofreu maiores transtomos. 

No terceiro periodo, o crescimento do mercado intemo de alimentos e o bom 
desempenho das exportações agrícolas na fase de implantação do Plano Real fizeram, em
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1994, com que a maioria dos produtos agrícolas tivesse seus preços reais elevados, quando 
comparados com os resultados do ano anterior. 

Com uma produção intema alta, importações de vários produtos (estimulados 
pela valorização cambial) e uma política de juros altos, utilizadas como estratégia 

macroeconôrnica para manter a demanda controlada, os preços inevitavelmente caíram. 
Pressionado pela necessidade de contenção de despesas e tendo como objetivo 

a redução de inflação, o governo optou por uma intervenção tímida, ficando para o setor 
agrícola a maior parte das perdas. Em 1995, o setor perde renda, seja pela queda de preços 
recebidos, seja pela cobrança da Taxa Referencial - TR, nos financiamentos agrícolas. 

Enquanto os encargos financeiros do crédito rural, a pagar, cresceram 52% entre 1994 e 

1995, os preços reais dos principais produtos agrícolas tiveram queda significativa. 
O descasamento entre a correção monetária dos financiamentos e os preços 

minimos, acabaram gerando polêmica entre governo e produtores, os quais, através de 

forte pressão acabaram por derrubar a TR como indexador do crédito rural. 
Há que se considerar também, os impactos da abertura da economia, os quais 

têm sido bastante negativos para a agricultura, na medida em que as importações são feitas 
sem a devida precaução quanto à internalização de subsídios vigentes no exterior e com 
condições de pagamento que não podem ser igualadas as de aquisição dos produtos dentro 
do país, ao mesmo tempo em que parte significativa das exportações de produtos 

brasileiros encontram pesadas barreiras tarifárias e não-tarifárias no mercado mundial. 
Com a intensificação da abertura econômica e das relações comerciais frente ao Mercosul, 
a produção de maçã passou a sofrer concorrência intemacional. 

A safra de maçã de 1994, em nosso Estado, perdeu qualidade devido à 

ocorrência de adversidades climáticas. Na realidade, a altemância entre periodos de 

estiagem e excesso de chuvas provocou a diminuição do tamanho dos frutos e a piora de 
sua aparência. Esta menor atratividade permitiu que as demais frutas de temporada” 

passassem a se tomar concorrentes da maçã. Também, com as facilidades proporcionadas 
pelo Mercosul, a maçã argentina, de melhor aparência, alcançou grandes volumes no 
mercado brasileiro. Em razão disso, a comercialização da fruta nacional apresentou-se 

muito demorada em nosso e nos outros estados. Seus preços não chegaram a ser baixos 
para o setor, mas se tomaram pouco remunerados em funçao dos custos de estocagem da 
maçã. Segundo Souza, 

16 Pêras, pêssegos, tangerinas, caqui, kiwi, ameixas.
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Maior diversificação da produção agrícola para a exportação, em termos 
de produtos e de mercados, significa redução da vulnerabilidade da 
agricultura nacional às flutuações climáticas e às oscilações de demanda 
extema, em termos de quantidades e de preços, (Souza, 1997, p. 279). 

O crescimento da safra agrícola brasileira, em 1995, num ambiente 

macroeconômico de câmbio valorizado, juros elevados, redução das tarifas de importação 

e abandono da política de preços mínimos, favoreceu a queda dos preços, induzindo uma 
redução de área e de investimentos na safira 1995/96. 

O quadro observado, nesse periodo, demonstrou queda no número médio de 
residentes por propriedade agrícola, como também redução na disponibilidade de mão-de- 
obra e no número total de propriedades. Assim, enquanto um grande número de produtores 
de subsistência vai desaparecendo, um número cada vez menor de produtores vem 
respondendo por quantidades crescentes de produto, caracterizando um processo de 
concentração da produção. - 

A evolução da quantidade de maçã produzida no Brasil, no Estado de Santa 
Catarina e no município de Fraiburgo, poderá ser melhor visualizada através do gráfico a 
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Gráfico 2 - Evolução da produção de maçã no Brasil, em Santa Catarina e em 
Fraiburgo na década de 90. 
Fonte: ICEPA/SC, EPAGRI, ABPM, 2000. Elaboração do autor. 

A produçao brasileira de maçã, em 1996, totalizou aproximadamente 544 mil 
toneladas. Mostrou um crescimento modesto, de apenas 9,8% frente à colheita anterior.
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Mesmo assim, o Estado de Santa Catarina continuou liderando a produção nacional, 

seguido pelos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo respectivamente. 
Em 1997, apesar das ameaças das transformações econômicas em curso, Santa 

Catarina manteve na pequena propriedade sua principal fonte de produção agropecuária e 

se destacou na produção de alimentos para o mercado intemo e externo, foi de importante 
significação econômica e social para o Estado. 

Entre as seis mesorregiões catarinenses destaca-se a Oeste Catarinense, que 
responde pela maior parcela das lavouras permanentes e temporárias. Nesta região o setor 

agropecuário tem forte integração com o agroindustrial. As principais lavouras 

permanentes registraram expansão generalizada de área e produção, embora apenas a 

cultura da maçã e da uva tenha aumentado a produtividade. A produção de maçã 
catarinense concentra-se nas microrregiões de Joaçaba, Campos de Lages e Curitibanos. 

Segundo o Instituto Cepa/SC, o índice de produtividade das principais frutas 
produzidas em Santa Catarina na década de 90, pode ser visualizado no gráfico a seguir: 
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Gráfico 3 - Índice de produtividade das principais frutas produzidas no Estado de 
Santa Catarina, 1989-2000. 
Fonte: Anexo l, Instituto Cepa/SC, site: http://www.icepa.com.br/agroindicadores/indices/ind_fi'utas.him, 
2000. 

A cultura da maçã no Estado de Santa Catarina, como observado no gráfico 3, 
aumentou 0 índice de produtividade de 108, em 1986, para 240, em 2000, 

aproximadamente. É 0 produto que vem se destacando no âmbito econômico catarinense. 
O setor agrícola, segundo o Instituto Cepa/SC, representa uma importante 

atividade da economia catarinense, respondendo por 17,4% do PIB estadual. Os três mil
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estabelecimentos de indústrias agrícolas e agroalimentares, por si sós, respondem por 19% 
da renda, empregando cerca de 35 rnil pessoas no Estado. 

A evolução na agricultura catarinense reflete os ajustes que o setor vem 
fazendo diante das transformações estruturais da economia brasileira, destacando-se a sua 

maior abertura, o afastamento do govemo do mercado, a mudança do padrão tecnológico e 

de consumo no país. 
A cultura da maçã emprega modemas tecnologias produtivas e a maioria dos 

fiuticultores utiliza técnicas recomendadas e de fatores de produção que possibilitam 

aumentos de produtividade e de melhoria da qualidade do produto. 

A economia brasileira, em 1998, mostrou toda sua fragilidade, como outros 
países emergentes, diante dos ataques especulativos às moedas nacionais. É inquestionável 
a importância do setor agricola para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, onde 
se acentua ainda mais em periodos de crise econômica, em que a agricultura revela 
claramente sua capacidade de amortecer os impactos econômicos. 

Na safra de 1999, apesar da repetição dos problemas relacionados ao clima 
(excesso de chuva no período de floração), o setor macieiro da Região Sul vive um 
momento de euforia diante da expectativa de um melhor resultado financeiro, devido a 

excelente qualidade do fruto colhido, a melhoria do padrão de classificação e do valor 
comercial e também a desvalorização cambial do real fi'ente ao dólar, que além de 

dificultar as importações pelo encarecimento final do produto, promove oportunidades de 
exportação. 

Podemos observar a produção de maçã no inicio da década de 90 e no final, 
através da tabela abaixo: 

Tabela 3 - Comparativo das safras de maçã no Brasil, no Estado de Santa Catarina e 
1995 

Brasil 25.152 26.236 30.307 351.028 495.400 967.063 
Variação (°/o) - 4,3 15,5 - 41,1 95,2 
SantaCatarina 13.306 14.245 15.814 225.558 267.000 500.142 
variação (°/0) - 7,1 11,0 - 18,4 87,3 
Fraiburgo 5.597 5.873 6.560 117.177 120.000 266.617 
vzúzçâo (°/0) 

| 

- _* 122 2 
Fonte: ICEPA/SC, EPAGRI, ABPM, 2000. Elaboração do autor.
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Houve um aumento na produção maçã nacional, de 175,5% no período de 1990 
a 2000, porém uma variação de apenas 20,5% na área plantada. Isto significa que foram 
utilizadas tecnologias avançadas para aproveitar melhor o terreno. No Estado de Santa 
Catarina houve um aumento de 121,7% na produção de maçã, no mesmo período, e uma 
variação de 18,8% na área plantada. No município de Fraiburgo, houve um aumento de 
l27,5% na produção de maçã, com uma variação de 17,2% na área plantada. 

A participação da produção de maçã catarinense diminui de 64%, em 1990, 
para 52%, em 2000, com relação à produção de maçã nacional, isto se deve ao fato de que 
novas regiões entraram neste meio produtivo, como exemplo o Estado do Rio Grande do 
Sul, como também as condições climáticas desfavoráveis, em determinadas safras. 

A evolução da quantidade de maçã produzida conforme dados da tabela acima, 
poderá ser melhor visualizada através do gráfico apresentado a seguir. 

_hl 
" 

600.000 dãâ 

Tonea 400000 

1990 2000 

Éílàsz-zfz:‹.i'czzizznfzzz""*ÉÍ|5ÍàÍ¡1$Ur§;'‹{ 

Gráfico 4 - Comparativo das safras de maçã no Brasil, em Santa Catarina e em 
Fraiburgo, 1990 e 2000. 
F onte: ICEPA/SC, EPAGRI, ABPM, 2000. Elaboração do autor. 

Na safra de 2000, os fiuticultores catarinenses vivem o drama da falta de 
mercado, com uma oferta superior à demanda, pois ocorreu uma superprodução de maçã. 
Em alguns casos, como em São Joaquim-SC, o problema da superprodução é agravado 
pela falta de câmaras frias para armazenagem e pela ocorrência de chuvas de granizo, que 
provocam queda na qualidade do fruto.
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A produção agrícola aumenta porque embalagem adequada e resfriamento 
reduzem o risco de prejuízo em relação a bens perecíveis, por ocasião da 
comercialização. (...) parece fundamental a criação de pequenas unidades 
industriais e de armazenagem no interior de alguns municípios, (Souza, 
1997, p. 282). 

Na safra de 2001, a produção catarinense de maçã reduziu ficando num 
patamar aceitável. Segundo especialistas do setor, a redução neste ano é conseqüência 

direta da grande quantidade de chuvas durante o período de floração das macieiras entre os 
meses de setembro e outubro. Para o engenheiro agrônomo do Instituto Cepa, Guido 
Boeing (2001), (...) É comum entre as ƒruteiras, após um ano de produção muito elevada, 
como a registrada na safra passada, a redução da produtividade das plantas. Esta é a 

chamada alternância de produção, mecanismo natural de compensação do desgaste vegetal. 
Segundo o recente levantamento realizado pelo IBGE, o total da área 

implantada com a maçã em Santa Catarina já soma 17.948 hectares, destes, 15.907 

hectares encontram-se em idade produtiva; o restante, em fase de desenvolvimento e 

formação de pomar. 

Segundo Simioni (2001), são características recentes da produção catarinense 
de maçã: 1) o crescimento da área colhida ocorreu proporcionalmente ao tamanho dos 
pomares e o crescimento da produção ocorreu de forma mais acentuada que o das áreas dos 

pomares, o que significa que o aumento da produção esteve associado aos ganhos 

tecnológicos e de escala; 2) os pequenos produtores foram sendo excluídos do processo 
produtivo, pelas novas condições competitivas impostas pelas políticas institucionais, 

abertura comercial, formação do Mercosul e avanços tecnológicos da cadeia, pois, eles não 

puderam fazer fiente à grande redução de preços da maçã; 3) os produtores acima de 100 
hectares diminuíram, porém, aumentaram sua participação no total da produção do Estado, 
resultando em uma maior concentração da produção. 

4.2 A cultura da maçã no município de Fraiburgo-SC 

O município de Fraiburgo, ao longo de sua história, tem passado por 

importantes ciclos econômicos, sendo eles: 1° ciclo - se caracteriza pela pecuária e 

agricultura de subsistência, que teve início a partir de 1870; 2° ciclo - é o ciclo da madeira, 
que teve início na década de 30. Neste ciclo ocorre a invasão das serrarias e a devastação 

dos imensos pinheirais e outras madeiras nobres que existiam na região; e, 3° ciclo - é o
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ciclo da fruticultura, que teve início nos primórdios da década de 60, 0 qual prepondera até 

hoje. Este é o ciclo que está sendo estudado, a partir da década de 90. 

Os primeiros pomares plantados, em Fraiburgo, foram com as variedades 

Golden, Red, Melrose e Granny Smith. As variedades Gala e Fuji” foram introduzidas no 
país a partir da metade dos anos 70 e atualmente representam quase a totalidade da cultura. 

Hoje já existem variedades criadas no Brasil, bem melhores adaptadas ao nosso 
clima e com boas perspectivas comerciais. Os cultivares foram ajustados com menor 
exigência em horas de frio, reduzindo custos no tratamento para quebra de dormência e 

ampliando a área de cultivo. Por exemplo, a Epagri lançou a Daiane que é uma variedade 
de maturação média vermelha e exigência mediana de fiio, e a Catarina que é semelhante a 

Fuji e resistente ao fungo da sama. Outras variedades promissoras estão em teste em 
institutos de pesquisa. 

Tecnologicamente, a cultura da macieira no Brasil está em níveis semelhantes 
aos mais avançados do mundo. Os pomares acompanham a tendência de cultivo em alta 
densidade, com o uso de porta-enxerto anãols, que permite iniciar colheita econômica com 
dois anos de idade e plantar 4.000 árvores por hectares. 

Em 1993, as terras de Fraiburgo tinham a seguinte ocupação: 18.330 ha 
com florestas artificiais; 6.490 ha com matas naturais; 6.524 ha com 
lavouras temporárias; 6.460 ha com culturas permanentes (6.075 ha com 
maçã); 5.700 ha com pastagens cultivadas e 3.400 ha com pastagens 
naturais, (Burke, 1994, p. 75). 

Na área de classificação e embalagem, o setor é muito bem estruturado, o 
número de classificadoras eletrônicas com separação por tamanho e cor, é muito maior que 
os concorrentes na América Latina. Com relação a armazenagem frigorífica, tem-se uma 
estrutura condizente com as necessidades e que, está se expandindo anualmente, a fim de 
abrigar cada vez mais produção. 

A partir de 1985, (..) firmas passaram a substituir suas antigas 
classificadoras mecânicas pelas modernas máquinas computadorizadas. 
(...) A sojisticação das máquinas classificadoras chega a ponto de 
utilizarem maçãs artificiais eletrônicas, que, misturadas às frutas 
verdadeiras, percorrem todo o percurso, (..) registrando tudo o que ocorre 
com elas. (...) Com isso, é possível detectar pontos em que as maçãs sofiem 
choques que podem prejudicar sua qualidade, permitindo que sejam 
tomadas medidas corretivas, (Burke, 1994, p. 99). 

” A variedade Gaia é originária da Nava zaiâzidia e a Fuji do Japâd.
I 18 São estacas enraizadas de rnacieiras silvestres, chamadas de plantas matrizes. E de tanta importância 

quanto a variedade da macieira.
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Figura 7 - Estágios do desenvolvimento da maçã pelas estações do ano. 
Fonte: http://www.abpm.org.br, 2001.
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Segundo Souza, ocorre desenvolvimento com a (..) presença de inovações 
tecnológicas, por obra de empresários inovadores, financiados pelo crédito bancário. O 
processo produtivo deixa de ser rotineiro e passa a existir lucro (Schumpeter 1988 apud 
Souza 1997). As inovações permitem obtenção de lucro através de duas formas: o aumento 
de suas receitas em relação aos não inovadores e/ou a redução de suas despesas, 

igualmente relativa. 

O volume de armazenagem em atmosfera controladalg é muito significativo. 
As tecnologias empregadas permitem manter a fruta em ótimo estado de conservação pelo 
período de um ano, permitindo eliminar a entressafra e manter a maioria dos funcionários e 

a estrutura de comercialização por todo ano, apesar da colheita ser feita entre os meses de 
janeiro e maio. 

O controle das chuvas de granizo, prejudicial desde a florada até a colheita, é 

executado por um radar metereológico, de origem Russa, aliado a um sistema de combate 
por evaporação, de tecnologia Francesa. Anteriormente o combate era feito através de 
foguetes, que eram lançados com carga de iodeto de prata. 

As principais empresas produtoras e/ou comercializadoras de maçã que estão 
localizadas no município de Fraiburgo, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de 

Maçã - ABPM, estão relacionadas no gráfico abaixo. 

das) 
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Fischer Aglcola Renar Maçãs Ponitral Agropel Pomagri Frutas Mafrai 
Fraiburgo Fraibugo Frmicultua Agroindustrial Fruticultura 

I1996l1997 I 1999/2000 
Gráfico 5 - Produção de maçã das empresas do município de Fraiburgo-SC, safras 
1996/1997 e 1999/2000. 
Fonte: Anexo I, ABPM, site: http://www.abpm.org.br/ranking.htm, 2001. Elaboração do autor. 

'9 Processo descoberto na Inglaterra, em 1920, onde além da baixa temperatura, são alterados os teores de 
oxigênio, gás carbônico e nitrogênio. Com isto, é possível conservar a maçã fresca, saborosa e com sua cor 
natural. No Brasil, esta tecnologia foi iniciada em Fraiburgo em 1982 pelo grupo Renar.
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A produção e exportação de maçã no município de Fraiburgo são lideradas 
atualmente pelas empresas Fischer Fraiburgo, Agrícola Fraiburgo e Renar Maçãs, 

respectivamente. 

Segundo Burke (1994), além da maçã produzida na região, as empresas de 
Fraiburgo armazenam, classificam e comercializam a maçã trazida de outros municípios, 
como de São Joaquim-SC e Vacaria-RS. 

O quadro apresentado na década de 90 no municipio de Fraiburgo, com relação 
à área plantada, números de produtores e produção de maçã foi o seguinte: 

Tabela 4 - Evolução da produção de maçã no município de Fraiburgo na década de 90. 

1989 80 5.259 114.869 21,84 
1990 5.597 117.177 20,93 
1991 5.569 104.114 18,69 
1992 5.880 140.100 23,82 
1 993 6.075 168.058 27,66 
1994 5.875 121.500 20,68 
1995 5.873 120.000 20,43 
1996 6.150 135.000 21,95 
1997 6.573 201.414 30,64 
1998 6.610 166.522 25,19 
1999 6.306 184.949 29,33 
2000 6.560 266.617 40,65 

Fonte: Epagri-Fraiburgo, ABPM, 2001. 

A produção de maçã em Fraiburgo, no período de 1990 a 2000, teve um 
aumento de 127,5%, com uma variação de 17,2% na área plantada, como visto 

anteriormente. E a produtividade obtida em 1990, era cerca de 20,93 toneladas por hectare, 
passando em 2000, para 40,65 toneladas por hectare. Este resultado é conseqüência das 
altas tecnologias adotadas pelas empresas do município ligadas a fruticultura. 

O quadro de produtores de maçã no município de Fraiburgo, no periodo de 
1990 a 2000, teve uma variação de 19,7%, aumentando de 76 para 91 produtores. Mesmo 
assim, ocorre grande concentração da produção no município. 

O município de Fraiburgo é responsável por cerca de 45 a 55% da produção de 
maçã no Estado de Santa Catarina. Ocupa o primeiro lugar no ranking de produção de 
maçã e São Joaquim-SC, o segundo lugar, que representa cerca de 15 a 25% da produção 
de maçã no Estado.
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4.3 Importação e exportação de maçã no Brasil 

A produção mundial de maçã, na década de 90, ficou em tomo de 55 milhões 
de toneladas anuais, sendo que o Hemisfério Norte é responsável por 90% desta. Os 
principais países produtores são: China, Estados Unidos e a Ex~União Soviética. Na 
América do Sul, a produção de maçã da Argentina, Brasil e Chile respondem por apenas 
5% da produção mundial. 

A cadeia da maçã nacional, desde o início da década de 90, sofreu profirndas 
mudanças no quadro estrutural com um aumento na produção intema e boa aceitação das 
variedades nacionais, resultando na diminuição das importações. A medida que o consumo 
aumentava as importações de maçã apresentavam queda contínua, assumindo apenas um 
caráter de oferta complementar, substituída pela produção nacional. 

A partir de 1994, após a implantação do Plano Real, elevaram-se as 

importações nos dois anos seguintes, pois aumentou o consumo da maçã devido ao 
incremento na renda salarial, como podemos observar na tabela abaixo: 

Tabela 5 - Produção, importação, exportação e consumo de maçã no Brasil na década 
de 90. 

zv _-' 

1989 141 .ZOO 364.830 130.400 3.071 492.159 3,49 
1990 143.100 351 .028 112.161 5.582

1 

457.607 3,20 
1991 145.200 330.751 94.263 2.277 422.737 2,91 
1992 146.800 403.000 52.620 32.956 422.664 2,88 
1993 148.300 513.387 48.580 24.270 537.697 3,63 
1 994 151.200 456.800 90.450 30.146 517.104 3,42 
1 995 1 53.500 495.400 245.031 12.085 728.346 4,74 
1 996 155.800 544.000 324.779 3.308 865.471 5,56 
1997 158.100 669.102 120.281 20.715 768.668 4,86 
1998 158.100 708.902 126.165 10.702 824.365 5,21 
1999 160.000 726.083 66.377 57.438

z 

735.022 4,59 
2000 169.000 967 .063 43.650 64 .480 946.233 5,60 

Fonte: ABPM, AGAPOMI, FRUTIPAR, DECEX SECEX, 2001. 

No pós Real, as importações cresceram pela incapacidade da produção 
nacional em suprir, de forma rápida, ao crescimento da demanda. Os principais paises 
fomecedores de maçã para o Brasil são: a Argentina, responsável por cerca de 70% do 
volume importado, e em seguida, o Chile e os Estados Unidos.
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O consumo de maçã no Brasil, conforme a tabela 5, no periodo de 1990 a 2000, 
aumentou aproximadamente 75%, passando de 3,2 Kg para 5,6 Kg por habitante ao ano. 
Isto devido à redução dos preços, pennitindo a inclusão da maçã na cesta de consumo da 
classe de menor renda. 

O Brasil, que até 1977 importava praticamente toda a maçã que consumia, 
foi se tomando cada vez menos dependente, a ponto de, em 198 7, começar 
a exportar 851 toneladas de maçã, embora continuasse a importar cerca de 
124.000 toneladas da Argentina e de alguns outros países. (...) Em 1992, o 
Brasil atingiu a condição de se tomar auto-suficiente, quando colheu 
aproximadamente 403.000 toneladas de maçãs, das quais exportou 32.956 
toneladas, (Burke, 1994, p. 91). 

As exportações brasileiras de maçã começaram em meados dos anos 80, devido 
ao crescimento da produção intema, aparência, aroma e sabor da fruta bem aceitos pelo 
consumidor externo e pelo preço atrativo. As exportações atingiram um volume maior a 

partir do início dos anos 90, entretanto, com a implantação do Plano Real em 1994, 
aumentou o consumo interno, reduzindo as quantidades exportadas nos dois anos 

seguintes, em seguida as exportações retomaram o crescimento. Observa-se que a 

produção nacional de maçã não é suficiente ainda para atender o consumo interno. 
Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (2001), o quadro 

a seguir apresenta a produção mundial de maçã, o consumo, as importações e as 

exportações, de 1993 a 1998: 

Tabela 6 - Balanço Mundial da produção, consumo, importação e exportação de 
maçã, em toneladas. 

â 1 1§9?lJ98. 
Produção Total 36.611.500 37.724.440 36.952.164 44.276.112 44.697.652 
Produção Brasil 456.800 495.400 544.000 669.102 708.902 
Consumo Total 24.887.030 26.881.722 28.988.584 32.723.327 33.662.693 
Consumo Brasil 517.104 728.346 865.471 768.668 824.365 
Importação Total 2.763.294 3.152.697 3.747.074 3.178.680 3.303.515 
Importação Brasil 90.450 245.031 324.779 120.281 126.165 
Exportação Total 4.232.638 4.286.232 4.521.851 4.341.245 4.274.643 
Exportação Brasil 30.146 

l 
12.085 3.308 20.175 

l 10.702 
Fonte: ABPM. USDA - Departamento de Agricultura dos Estados Unidos/ Decex/ Secex, 2001. 

A produção e o consumo de maçã no Brasil aumentou, confonne tabela 6, no 
período estudado, de 1993 a 1998. As importações tiveram oscilações e as exportações 
apresentaram queda no final do periodo. Existem fatores que afetam o comércio extemo, 
como: tarifas, infra-estrutura de portos, insuficiência de transportes e comercialização das
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frutas com alto custo. Os principais importadores da maçã brasileira são: Rotterdã, 

Inglaterra, Estados Unidos e Ásia. 

Na Região Sul, a produção de maçã que começou em Santa Catarina, difiindiu- 
se para outros estados, como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Em 
Santa Catarina os principais municípios produtores são Fraiburgo e São Joaquim e no Rio 

Grande do Sul os principais municípios são Vacaria e Bom Jesus. Os Estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul representam cerca de 95% da produção nacional de maçã.



Capítulo 5 

Desenvolvimento sócio-econômico no município de Fraiburgo-SC 

5.1 Introdução 

A região da AMARP é baseada na produção agropecuária, atendendo as 

necessidades locais. O município de Fraiburgo, membro da Associação, não foge a essa 
regra. É um município predominantemente urbano, e tem na cultura da maçã e nas 
indústrias papeleira e madeireira a sua principal fonte de arrecadação de tributos e emprego 

da mão-de-obra disponível. 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente/SC 
(SDM/SC), através de um trabalho realizado pela Diretoria de Desenvolvimento Urbano 
(Durb), disponibilizou uma pesquisa realizada em 2000, sobre o Índice de 

Desenvolvimento Social (IDS). O estudo da SDlVI/SC baseou-se na comparação dos 
indicadores entre os 293 municípios catarinenses e tomou-se fonte rica de pesquisa. A 
classificação do desempenho dos indicadores foram distribuídas em cinco classes: alto - de 
0,80 a 1,00; médio alto ~ 0,65 a 0,79; médio - 0,50 a 0,64; médio baixo - 0,30 a 0,49; e 

baixo - 0,00 a 0,29. 
O Índice de Desenvolvimento Social (IDS) de Fraiburgo, segundo avaliação da 

SDM/SC é médio alto. A região Norte e Vale do Estado têm a melhor qualidade de vida. 
Os municípios de Jaraguá do Sul, Brusque, Blumenau, Joinville e Balneário Camboriú, 

pela ordem, lideram o desenvolvimento social entre os 293 municípios do Estado, 

confomre anexos 2-3. O menor índice fica com Cerro Negro, seguido por Campo Belo do 
Sul, Rio Rufino, Lebon Régis e Entre Rios, todos da Serra e Meio-Oeste. 

A análise do município de Fraiburgo, aqui estudado, teve seus índices baseados 
na renda, educação e saúde. Estes índices são os principais e os mais utilizados em estudo 
de desenvolvimento econômico. Eles são capazes de apresentar um perfil da situação atual 
do local analisado. O índice de educação foi calculado com base no número de 

atendimentos do ensino fiíndamental e do ensino médio, bem como, o número de eleitores, 
segundo seu grau de instrução e taxa de analfabetismo dos cidadãos acima de 16 anos de 

idade. Enquanto que a saúde foi analisada, através do registro populacional, a expectativa
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de vida da população e número de óbitos até um ano de vida. A renda da população foi 
pesquisada a partir do PIB per capita, ou seja, o PIB geral (do Estado) dividido pelo 
número de habitantes. 

5.2 População 

Através do comportamento demográfico de uma comunidade, melhor se poderá 
caracterizar e quantificar a força de trabalho que movimenta sua economia, bem como, 
identificar algumas necessidades básicas da população. O crescimento populacional tende 
a ser maior nas áreas mais pobres de detenninada região, seja ela municipal, estadual ou 
nacional. 

A classe média jraiburguense é extremamente reduzida. A grande classe 
assalariada ganha apenas 0 suficiente para “ir vivendo ” modestamente e 
sem grandes perspectivas, embora praticamente não existam grupos 
totalmente marginalizados, desempregados ou vivendo em favelas, como 
costuma acontecer na maioria das cidades brasileiras, (Burke, 1994, p.81). 

A população do município de Fraiburgo, se comparada com os outros 

municípios da AMARP (anexo 5), tem aumentado em níveis superiores que a grande 
maioria deles. Confonne a tabela 7, a população que era de 26.649 habitantes em 1991, em 
2000, girou em tomo de 32.837 habitantes, o que reproduz um crescimento de 23,2% no 
final do periodo. O que se percebe é uma redução na participação populacional rural no 
total da população. Enquanto isso, a população urbana apresenta um incremento de 39,8% 
no período. Isto se deve, em parte, ao aumento de oferta de emprego nas empresas ligadas 
as atividades de maçã e papel. 

Tabela 7 - Distribuição da população no município de Fraiburgo, 1991, 1996 e 2000. 

Rural 6.964 5.763 5.325 -17,2% -7,6% -23,5% 
Total 26. 649 30.265 32.837 13,6% 8,5% 23,2% 
Ocupação Urbana 73,9% 81,0% 83,8% - - - 

as 

Urbana 19.685 24.502 27.512 24,5% 12,3% 39,8% 

19,04. 16,2/O Ocupação Rural 26,1% ° ° - - - 

Fonte: IBGE - Resultados preliminares do Censo 2000, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente - SDM/SC.
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Um outro motivo é a baixa qualidade de vida no campo, com poucos incentivos 
ao crédito direcionado para a pequena produção. Pode-se ainda afirmar que o crescimento 
populacional maior se dá nas comunidades mais pobres do município. 

O município de Fraiburgo apresentou uma taxa de urbanização alta: de 73,9%, 
em 1991, passou para 83,8%, em 2000. Esta taxa está baseada nos recursos de tributação 
do município e na produtividade dos setores agrícola, industrial e serviços. A origem de 
grande parte desta população é proveniente de outros municípios do Estado e até mesmo de 
outros estados. Tais pessoas, atraídas na época da colheita da maçã, acabam ficando 
definitivamente no município de Fraiburgo. Em conseqüência disto, o município deverá 
investir, a médio e longo prazo, grande parte de seus recursos numa melhor infra-estrutura 
para atender às crescentes demandas por habitação, transporte, saneamento básico e 

escolas, dentre outras. 

5.3 Indicador de saúde 

O índice de mortalidade infantil considera o número de óbitos de crianças antes 
de atingirem um ano de idade, em determinado periodo, para cada grupo de mil indivíduos. 
Este coeficiente apresenta influências de condições hospitalares e de saúde da mãe, como 
as condições de saneamento, habitação, nutrição, assistência pré-natal, ao parto e ao recém 
nascido. Calcula-se a partir dos óbitos menores de um ano ocorridos no ano em destaque,

~ de uma determinada regiao, utilizando-se a seguinte fórmula: 

mimero de óbitos menor de um ano de idade 
Taxa de mortalidade infantil = 

1000 nascidos vivos 

Para calcular os coeficientes de saúde utiliza-se a seguinte fórmula: 

(número de óbitos menor de um ano de idade) 
Coeficiente de mortalidade infantil = x 1000 

(número de nascidos vivos) 

(número de nascidos vivos) 
Coeficiente de natalidade = x 1000 

(número de habitantes)
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Os coeficientes de saúde permitem uma visão real da evolução da população e 

de seu desenvolvimento social. São baseados em dados absolutos de natalidade e 

mortalidade da região no período estudado. 

Tabela 8 - Coeficiente de saúde (natalidade e mortalidade infantil) do município de 
Fraiburgo e a evolução percentual do período, 1994-2000. 

3

~ 

População (em hab.) 28.932 30.265 32.837 - 

População crescimento (%) - 4,6 8,5 13,50% 
Natalidade 28, 5 5 24, 78 23, 36 -18,18% 
Mortztlidade infantil até um zm 26,89 

l 29,33 23 ,47 -12,72% 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde - SES/SC, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente - SDM/SC, 2000. Adaptação do autor. 

De acordo com a análise anterior, a população do município de Fraiburgo, 
apresentou um crescimento equilibrado e contínuo durante o periodo, de 2 a 3% ao ano 
aproximadamente. O crescimento populacional, no entanto, não está ligado aos 
nascimentos registrados no município e sim, a uma série de outros fatores que combinados, 
pennitem esse crescimento. Grande interferência no aumento da população se dá por meio 
da migração. 

O coeficiente de natalidade mostra queda no período estudado, de 1994 a 2000. 
Isso quer dizer que, proporcionalmente os nascimentos têm se reduzido no município. Os 
casais estão tendo poucos filhos e estão realizando o planejamento familiar, o que é 

importante para o desenvolvimento de uma região. 
No ano de 1996, a queda foi de 13,20%, em relação ao ano de 1994. No ano de 

2000, a queda foi de 5,73%, em relação ao ano de 1996. Mas, durante o período houve uma 
queda significativa do coeficiente em 18,18%. Isto se deve a vários motivos. 

Acompanhando a tendência mundial de paises com maior grau de instrução escolar, as 
características familiares nos últimos anos têm se transformado. Muitas vezes, as famílias 
optam por não ter filhos, ou tê-los em menor número do que as antigas famílias 

colonizadoras da região, no caso, italianas e alemãs. 

Outro motivo é a alta taxa de urbanização, o que permite afirmar que grande 
parte das mulheres trabalham nos setores primário, secundário e terciário do município, 
além de estudarem. Isto reduz a disponibilidade e a viabilidade destas mulheres optarem 
por grande número de filhos, o que as impediria de manterem suas atividades.
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O coeficiente de mortalidade infantil inferior a um ano de idade, mostra uma 
queda considerável em 12,72% no período estudado, de 1994 a 2000, mas, ainda está longe 
de ser considerado bom. Se comparamlos com outros municípios catarinenses ou com a 

média geral do Estado de Santa Catarina (anexo 7), notaremos que este percentual deverá 
ser reduzido, merece a atenção da comunidade e o cuidado por parte das autoridades 

políticas e de saúde. 

Através da pesquisa elaborada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, sobre o Índice de Desenvolvimento Social dos 293 municípios 
catarinenses, pode-se ainda analisar o Índice de Condição de Eficiência - ICE, com relação 
a taxa de mortalidade infantil do período estudado. O ICE é calculado com base nos 
valores mínimos e máximos, relativos e padronizados dos municípios do Estado de Santa 
Catarina. 

Tabela 9 - Índice de Condição de Eficiência do municipio de Fraiburgo com base na 
Taxa de Mortalidade Infantil, 1998-2000. 

0,50 Médio 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde - SES/SC, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente - SDM/SC, 2000. 

O índice atingido pelo município de Fraiburgo foi de 0,50, o que representa 
uma eficiência média, se colocada dentro dos estudos que serviram de base a este trabalho. 
A taxa de mortalidade infantil, juntamente com o ICE, foi definida como média de 
eficiência, e as principais causas de óbitos de menores de um ano se iniciam ainda antes do 
nascimento, durante a gestação. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, isto está 

relacionado com a deficiência do sistema de saúde que se apresenta no país, que para o 

diagnóstico e tratamento de grande parte dos casos de doenças e anomalias congênitas 

exigem, tecnologias sofisticadas, que não estão acessíveis à maioria da população. 

O quadro de estabelecimentos de saúde no município de Fraiburgo se apresenta 
da seguinte forma: um hospital, um ambulatório, quatro postos de saúde e uma policlínica. 
Além de serem em número reduzido, esses estabelecimentos se encontram em condições 
precárias, e o que se observa é o deslocamento de pessoas para os municípios vizinhos. 

Cabe às autoridades, empresas e órgãos competentes da região se unirem e tentarem mudar 
esse quadro.
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5.4 Indicador de educação 

O indicador de educação vai contribuir para traçar um perfil do 
desenvolvimento social do município de Fraiburgo, no período de 1999 a 2000. A 
educação costuma afetar outros indicadores da sociedade. Foram adotados os mesmos 
critérios utilizados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente e a Secretaria de Estado da Educação e do Desporto - SED/SC, sobre o Índice 
de Desenvolvimento Social dos municípios catarinenses. 

O índice de educação foi calculado com base no atendimento do ensino 
fiindamental, com cidadãos entre 7 a 14 anos de idade, e do ensino médio, com cidadãos 
entre 15 a 17 anos de idade. Também, será analisado o número de eleitores, segundo seu 
grau de instrução e a taxa de analfabetismo de cidadãos acima de 16 anos de idade. 

Tabela 10 - Taxa de atendimento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do 
município de Fraiburgo, 1999-2000.

L 

J .

1 

Ensino Fundamental 1 5.649 5.560 98,42 5.816 6.023 103,56 
(7 a 14 anos) .

a 

Ensino Médio 2.802 914 32,62 2.132 827 38,79 
(15 a 17 anos) 
ICE - Ensino Índice = 0,96 Alto Indice = 1,00 Alto 
Fundamental

ç 

ICE - Ensino Índice = 0,43 Médio Baixo Índice = 0,45 Médio Baixo 
Médio 
Fonte: Secretaria de Estado da Educação e do Desporto - SED/SC, Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente - SDM/SC, 2000. Adaptação do autor. 

A primeira faixa etária apresentada foi a de 7 a 14 anos de idade, que 

representa aproximadamente 18% da população residente no município de Fraiburgo. O 
Índice de Condição de Eficiência atingido nesta faixa etária é considerado alto, pois 

demonstra que a totalidade dos indivíduos em idade de freqüentar a escola, o estão 
fazendo. O motivo seria a alta taxa de urbanização do município, que permite facilidade de 
acesso aos centros de ensino e as crianças enfrentam menos empecilhos de freqüência às 
aulas. 

A segunda faixa etária apresentada foi a de 15 a 17 anos de idade, que 

representa aproximadamente 6,5% da população do município de Fraiburgo, mas como
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observado na tabela 10, apenas 2,5% dos indivíduos efetuaram a matricula. O índice de 
condição de eficiência, neste caso, foi considerado médio baixo, pois demonstra que 
grande parcela desta faixa etária está fora da escola ou abaixo do seu nível de ensino. 

Tabela 11 - Número de eleitores maiores de 16 anos de idade, segundo o grau de 
instrução e taxa de analfabetismo do município de Fraiburgo, 2000. 

p 

2° Grau incompleto 2.485 11,23 
3 2° Grau completo 1.519 6,86 

Total de eleitores 22.136 lp 67,41% da população 
Analfabem 877 1 

3,96 
Lê e Escreve 3.321 15,00 
1° Grau incompleto 10.643 48,08 
1° Grau completo 2.599 11,74 

Superior incompleto 350 1,58 
Superior completo 1, 341 

, 

1,54 Tv ~ ^ 
` ' Indice de Condiçao de Eficiencia 0, 71 Medio Alto 

Fonte: Tribtmal Regional Eleitoral - TRE/SC, DURB/ Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente - SDM/SC, 2000. 

A população de Fraiburgo, segundo dados do IBGE, é de 32.837 habitantes, no 
ano de 2000, e possui 22.136 eleitores, o que corresponde a 67,41% da população do 
município. 

A faixa etária que compreende os eleitores acima de 16 anos de idade 

demonstra que uma parcela considerável, 48,08% da população adulta do município de 
Fraiburgo, não possui o primeiro grau completo. O Índice de Condição de Eficiência foi 
considerado médio alto, nos níveis educacionais da população. 

O quadro de estabelecimentos de' ensino no municipio de Fraiburgo se 

apresenta da seguinte forma: 25 de pré-escola, 23 de primeiro grau, 6 de segundo grau, 2 
universidades instaladas; a Universidade do Oeste de Santa Catarina e a Universidade do 
Contestado. Neste contexto, observa-se uma deficiência no ensino médio que deverá ser 
melhorada com incentivos aos adolescentes para freqüentarem as aulas. 

5.5 Indicador da renda 

O Produto Intemo Bruto (PIB) per capita é o valor aproximado do originado, 
do valor adicionado. Este indicador é o que gera mais polêmica, pois o valor do PIB por 
habitante não corresponde ao que realmente cada morador do município recebe. O PIB
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municipal per capita compreende o valor global que as unidades econômicas de produção 

da agropecuária, da indústria, do comércio e dos serviços agregam a seus produtos, a 

medida que esses passam adiante, desde o setor primário até o consumidor final. 
Para calcular o PIB municipal per capita utiliza-se a seguinte fórmula: 

(valor adicionado municipal)x(PIB Estado de SC) 
PIB municipal per capita = 

(valor adicionado SC )/(população municipal) 

A trajetória do PIB per capita do município de Fraiburgo, no período de 1996 a 

2000, apresentou um crescimento de 8,69% no valor per capita. No ano de 1997, houve um 
crescimento considerável em relação ao ano anterior de 31,12% no valor adicionado 
municipal. 

Tabela 12 - Estimativa do PIB per capita, segundo o valor adicionado fiscal a preços 
de 1999, do município de Fraiburgo, 1996-1999. 

Valor 8.282 10.859 8.950 9.002 - 

V urge, z _- _ ~ z, 
, 

.» vc-Hz, vlw ¬ -,¬z,‹¬, - -› 

1,12 - 8,69 % - 
| 

3 17,58 0,58 
Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda - SC, IBGE, Fundação Getúlio Vargas, DURB/ Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SDM/SC, 2000. 

No ano de 1998, foi registrada uma queda de 17,58% no valor per capita. No 
último ano do período analisado, 1999, houve um pequeno aumento no PIB municipal per 
capita para o valor de R$ 9.002,00. O crescimento do PIB per capita durante o período 
analisado, de 8,69%, corresponde uma média de R$ 9.273,00 por habitante ao ano. 

Os setores que mais contribuíram para o incremento do PIB no município de 
Fraiburgo foram o agropecuário e o industrial, atrelados às atividades da maçã e do papel, 
foram responsáveis por grande parcela dos empregos gerados na região. 

Tabela 13 - Índice e Nível de Condição de Eficiência e Taxa de Crescimento 
percentual ao ano do PIB per capita do município de Fraiburgo, 1996-1999. 

>. ' :_1:u:x"z'.:::::::1=.:'.:1=t.;1:'.`;¡;':1§:¡1Ó:.,§_¿¡¡z..:. :. L 5. _.. .__'¡ 
.'.'›'. ".'›'¿;¡.:¡¡,¬¿.'.'...:.:' ¡¡'_>¿¿_¿....:..¿¡=¡ 1”. :::?¡::;:›;:.:c¡.¿';:^¡:.. ___¡'¿¡_ ¡--_;¬f~¶ A... .. :r . 

r ~ .. J.-_~_ ›' ¡_.."_'.:..¬ ›}J,¿¡¬¡'.¬›,=z' 

0,64 Média 2,90 
Fonte: DURB/ Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SDM/SC, 2000.



52 

O Índice de Condição de Eficiência, conforme a tabela 13, foi de 0,64, o que 
representa uma eficiência média do PIB per capita do município de Fraiburgo, com uma 
taxa de crescimento de 2,90% ao ano. 

O contexto econômico que se apresenta no município de Fraiburgo, no final da 
década de 90, é uma população economicamente ativa expressiva, com alta taxa de 

urbanização. Grandes extensões de terra pertencentes a pessoas jurídicas, utilizadas para 
fruticultura e reflorestamento, resultando em uma renda per capita elevada, porém, 

extremamente concentrada. 

5.6 A produção de maçã e os indicadores 

A produção de maçã no município de Fraiburgo, na década de 90, praticamente 
dobrou, passando de aproximadamente 21 toneladas por hectare, em 1990, para 40 
toneladas por hectare, em 2000, conforme a tabela 4. A produção esteve em crescimento, 
como pode ser visualizado no gráfico 2. Em 1990, o municipio produziu aproximadamente 
117.177 mil toneladas, passando para 266.617 mil toneladas, em 2000. Observou-se que o 
PIB per capita também cresceu, no período de 1996 a 1999, com 8,69% do valor 
adicionado fiscal, conforme tabela 12. 

As atividades relacionadas com a maçã são responsáveis por 39,1% da 

participação no valor adicionado total do municipio, sendo o principal gênero que 

movimenta a economia, conforme gráfico 1. A segunda atividade mais importante, que 
movimenta a economia fraiburguensé está relacionada a madeira e papel, que são 

responsáveis por 16,8% da participação no valor adicionado total do município. 
A atividade da fruticultura, no município de Fraiburgo, está em fase de 

desenvolvimento e diversificação, e é responsável por 30% do número de pessoal ocupado 
na agricultura. Considerando também, que existem as indústrias, serviços e o comércio que 

representam, 27%, 21% e 17% respectivamente, no número de pessoal ocupado no 
município. 

O indicador de saúde estudado, mortalidade infantil, do município de Fraiburgo 
apresentou queda de 12,72%, no período de 1994 a 2000, mas não está em condição de ser 
considerado bom. O Índice de Condição de Eficiência foi de 0,50, o que representa uma 
eficiência média, conforme tabelas 8-9. Comparando o indicador de saúde de Fraiburgo 
com o melhor e o pior município do Estado, conforme gráfico 6, ele está mais próximo do 
pior município. Este indicador merece atenção da comunidade.
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Gráfico 6 - Índices de desempenho dos indicadores de desenvolvimento de Jaraguá 
do Sul, Fraiburgo e Cerro Negro, 2000. 
Fonte: Diretoria de Desenvolvimento Urbano - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente/SC, 2000. 

O indicador de educação, com relação ao ensino fundamental, que compreende 
a faixa etária de 7 a 14 anos, foi considerado alto, o que demonstra que os individuos 

pertencentes a essa faixa de idade estão freqüentando as aulas. O mesmo não acontece com 
o ensino médio, na faixa etária de 15 a 17 anos, que apresentou o Índice de Condição de 

Eficiência médio baixo, pois demonstra que grande parcela dos indivíduos pertencentes a 

essa faixa de idade não estão freqüentando as aulas, conforme tabela 10. Comparando o 

indicador de educação de Fraiburgo com o melhor e pior município do Estado, conforme 
gráfico 6, ele está mais próximo do melhor município. O que permite afirmar que o nível 
de alfabetização no município de Fraiburgo é médio alto. 

O Índice de Desenvolvimento Social (IDS) de Fraiburgo, segundo avaliação da 
SDM/SC é médio alto. Numa escala que vai de zero (menor desenvolvimento) a um (maior 
desenvolvimento), o município de Fraiburgo obteve o índice 0,61, conforme anexo 2, 

ficando em 72° lugar no ranking do Estado de Santa Catarina, dos 293 municípios, o que 
demonstra possibilidade de desenvolvimento, pois existe estrutura básica para isso. 

Considerando os dados estudados, é possível afirmar que a evolução da 

produção de maçã no município de Fraiburgo representa uma mudança no bem-estar social 
da comunidade. Reflete positivamente nos indicadores sociais e econômicos do município, 

conforme anexo 10, gerando empregos, aumentando a renda per capita, melhorando os 

níveis de saúde e educação.



Conclusão 

Conclui-se que a cultura da maçã está em contínuo crescimento, conquistando 
o mercado interno. Antes, este era suprido pelas importações argentinas, agora substituído 
pela produção nacional. A maçã brasileira ainda não está presente de forma efetiva no 
comércio mundial. Alguns fatores são considerados limitantes no desenvolvimento da 
cadeia da maçã, como: a dificuldade de crédito para a implantação de pomares, a 

dificuldade de instalação de câmaras frigoríficas para annazenagem, os custos de 

produção, entre outros. 

No decorrer da década de 90, em algumas safras, as condições climáticas foram 
favoráveis, com horas de frio suficientes para a maçã, em outras foram desfavoráveis, com 
geadas, chuva de granizo e excesso de chuvas na época da floração, fazendo com que 
ocorressem flutuações na produção da maçã. Isto refletiu diretamente nos aspectos 

econômicos do município de Fraiburgo por estar baseado na fruticultura. 
A pomicultura catarinense apresenta um processo de concentração e exclusão, 

deixando de ser alternativa para os pequenos produtores. Mecanismos poderiam ser 

adotados, como: disponibilidade de crédito direcionado, estímulo à criação de cooperativas 
e associações, contribuindo assim, para a fixação do homem no campo e melhora do bem- 
estar social. 

Para que haja crescimento da fruticultura em área plantada, em produção e em 
retomo econômico, isto dependerá das tecnologias e melhorias introduzidas na atividade. 

O sucesso dependerá de investimentos em pesquisas, de assistência técnica adequada e da 
organização dos produtores. A cultura da maçã necessita de mão-de-obra capacitada, de 
insumos, de máquinas e de equipamentos adequados, bem como de estruturas de 

beneficiamento, armazenagem, transporte e comercialização. 

A maçã nacional tem um grande potencial de consumo no mercado intemo e 

uma boa aceitação no mercado externo, e o município de Fraiburgo é um ótimo produtor 
de maçã, o que lhe confere oportunidades de crescimento. Também, as condições 

específicas de armazenagem existentes no município, lhe proporcionam diferencial 

mercadológico, pois pode escolher a época e preço melhor para a comercialização da 

maçã.
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A saúde apresentou um indice médio, o que significa que pode ser melhorado. 
E a educação local teve índice médio alto, o que coloca o município de Fraiburgo em boa 
posição no ranking do Estado de Santa Catarina. O índice de mortalidade infantil foi 

considerado médio e a educação dos habitantes do município atingiu níveis elevados, com 
boa parte da população alfabetizada. Isto pemiite afirmar que o município está buscando o 

caminho certo, rumo a desenvolver-se economicamente. 
O que se vê é um município que ainda não explora todo seu potencial. O setor 

primário está voltado para a fruticultura, o setor secundário está voltado para indústrias de 

móveis e de papel e o setor terciário voltado para o turismo. Mas ainda, não ocorre uma 
integração entre os três setores, para explorar ainda mais cada setor. 

Em fimção das carências constatadas no decorrer do trabalho, são apresentadas 
algumas sugestões de desenvolvimento para o município de Fraiburgo: 

El Para sanar a deficiência do ensino médio sugere-se estudos para 

implantação de cursos técnicos especializados a fim de formar o 

profissional da maçã. Com conhecimento em plantio, colheita, 

agroindústria, conservação, embalagem, comercialização, gastronomia e 

outros. Fazendo com que os adolescentes tenham uma visão de firturo, e 

compromisso com os estudos, valorizando a cultura local, apoiados pelas 
empresas; 

É Melhorar a estrutura hospitalar do município, como também, aperfeiçoar os 
profissionais da área de saúde, buscando recursos junto ao Estado e até 

mesmo, estimular a contribuição das empresas locais; 
lzl Explorar ainda mais o turismo, principalmente na colheita e na floração da 

maçã. Divulgando o município no Estado e no país. Como por exemplo, 
fazer Festa da Colheita da Maçã e Florada da Maçã todo ano, para que se 
tomem festas tradicionais e popularmente conhecidas; 

El Incentivar novas agroindústrias, como: a produção de doces, conservas, 

polpa de fiutas, bebidas e outras. Assim, o município teria uma economia 
diversificada, aproveitando melhor a produção de maçã; 

É Valorizar melhor a mão-de-obra local. Criar centros tecnológicos para 

pesquisas da maçã e preservação do meio ambiente, entre outros.
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Anexo 1 

Índice de Produtividade das principais frutas produzidas no Estado 
de Santa Catarina no período de 1985 a 2000 (Ano Base 1985=l00). 

z'| .Í ' 

~ 
._ 

A. 
»‹*,.§*.'“Í”"" 

.. Produto_ 
zzfiío BANANA ; MAÇÀ UVA 

1 
1985 

E 
100,00 100,00 100,00 

1986 
` 

100,97 108,71 85,84 
1987 

, 

97,14 97,28 78,73 
1988 97,45 106,12 106,98 
1989 z* 91,14 

71 

114,33 106,38 
1 990 98,15 133,38 114,85 
1991 81,13 108,17 78,47 
1992 1 96,61 137,20 107,36 
1993 

A 

104,01 178,47 112,82 
1994 

` 

105,77 128,77 103,50 
1995 86,17 135,87 98,61 
1996 71,41 173 ,76 71,26 
1997 1 86,78

1

1 189,66 92,42 
1998 87,62 182,06 88,85 
1999 94,13 186,87 83,04 
2000 

, 

78,32 240,22 1 02, 65 
Fonte: Instituto Cepa/SC, Site: http://www.icepa.com_br/agroindicadores/indices/ind_frutas.htm, 2000. 

Empresas do município de Fraiburgo-SC, safras 1996/1997 e 1999/2000. 

safra 1996/1997z ` 

Fischer Fraiburgo 64.467 8.118 
Agrícola Fraiburgo 52.262 1.407 2.347 
Renar Maçãs 39.331 . 

Pomifrai Fruticultura 1 31.641 966 12.000 1 

A 

171
0 

Agropel Agroindustrial
1 

7.969
A 

189 0 
Pomagri Frutas 2.131 160 
Mafrai Fruticultura 4.172 

, 

157 
Safra 1999/2000:

, 

Fischer Fraiburgo 150.874 3.576 66.830 16.734 
Agrícola Fraiburgo 61.926 1.274 40. 000 2.753 
Renar Maçãs

, 

40.505 1.012 19.500 3.139 
Pomifrai Fruticultura 1 37.202 1.130 20.000 6.182 
Agropel Agroindustrial 28.405 613 38.000 5.111 
Pomagri Frutas 3.291 68 1.700 680 
Mafrai Fruticultura

, 

1.144. 71 1 .60O 
,

0 
Fonte: ABPM, Site: http://www.abpm.org.br/rankinghtrm, 2001. Construída pelo autor.



Anexo 2 

INDICADORES UTILIZADOS PARA CÁLCULO DO IDS 
1 - Mlwáv ih i›°i×ih‹rã° 
Quanto mais aumenta a DODUläÇã0 de 
uma cidade. melhor o seu NPR 09 de 
senvolvirnento. pois se as DGSSOGS bus 
cam este municipio para morar. é 00!- 
oue ele apresenta boas D05S¡l2"¡d3ü€5 
de emøreizv e eerflcãv de 'Wa 
2 - Neüiidado 
Os municípios que aDi€S€"Í3"“ 3 ""e"°f 
taxa de natalidade recebem as melhores 
notas no cálculo do IDS. D0`is se os ca- 
sais ggtãq tendo DOUOOS fiih0S. ISIO. lia 
prár¡¢z_ Sigqrfloa que eles utiim méto- 
dos «mu-aczptivos e realm o planeja- 
mento familiar. 0 oue é lmoortante Pam 
o desenvolvimento de uma cidade 

3 - Mortalidade infantil 
indica çiássico para se calcular o desen- 
volvimento de uma regáo. Quanto me- 
nor o número de crianças que morrem 
antes dos seis anos de idade. maior 
atenção é dada pelo municipio à saúde 
da população e maior é seu desenvolvi- 
mento social 

4 - Evasão escolar 
Índice de crianças e adolescentes que 
deixaram a escola ntes de completar o 
ano letivo, engobando as tres redes de 
ensino - municipal. estadual e federal 

5 - Reprorireção escohr 
Índice de crianças e adolescentes que 

nàooonsegzirçiripassarnamasénese 
grintenastresredes 

8 ~ Ropotbnde eecohr 
indice de alunos due lëflfilifflm a mes- 
ma série escolar. nas 1195 18025 

7 - Distorção serie/idade 
indice de crianças e adolescentes oue 
estao atrasadas no processo escolar. ou 
se)a. sua idade nào corresponde à série 
que está freqüemiirtdo 

8 - Atenção ao ensino Infantil 
Número de a-ianças. em relaçäo ao uni- 
verso da faixa etária correspondente. 
que freqüentam o ensino infantil 

9 - Atenção eo omino fundamental 
Número de alunos rnatriculados da 1' à 
8' série. em relaçäo à população total 
fiesta faixa etária 

10 - Atenção eo ensino medio 
Número de alunos matriculados no ensi- 
no médio, em relação à população total 
nesta faixa etária 

1.1. - Aifabetismo entre oe eleitores 
Número de eleitores do municipio que 
sào aliabetimdos 

12 - PIB por capim 
De todos os indices utilizados para cál- 
cuiodoiDS,esteeoouegerama¡spo- 

iém.¢z_ pois na maiona das vezes o W. 
lor do PiB por habitante não wnespm. 
de ao que .ealmente cada morador do 
municipio recebe. O indice que deveria 
ser utiido para o cálculo do desenvoi. 
virnento social é a renda per capita. mas 
poucos municipios dispõem deste dado 

13 - Enerfla residencial 
Quanto cada residência gasta de luz por 
más Maior o consumo. melhor o IDS 

14 - Eneifll comercial 
QUãnl° 83518 Dor mês cada prédio co- 
mercial. Maior o consumo. melhor o IDS 

1.5 - Abastecirnento de Água 
Total da iwviilacão aozsteoiaa com 
água datada 

16 - Esgotflnento sonia.-ig 
Total da população com coleta e trata. 
mento de esgoto ' 

17 - Residuos sólidos 
Qual 3 Deroerllfigm do lixo recolhido na 
cidade oue possui destinação correta 
(aterros sanitários. incineradores. etc) 

Fontes utilizadas para cálculo do 
IDS: IBGE. Tribunal Regional Eleitoral, 
secretarias de Estado da Saúde. da 
Educação e da Fazenda, Oelesc, (äsan 
eSamaes 

RANKING DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

60 

1) Jaragiá do Sul...........0.82 
2) Br\iei~|i›e..................0,78 
3) 
4) JoinvilIe....................0.78 
5) Baineáno Camboriú....0.77 
6) Fiorienepoiie............0,76 
1) Itajai ...... 
8) Treviso... ..0,74 
9) 
10) Antônio 0ari0e.......0.73 
11) Cocal do Sul............0.73 
12) 'Iimb6._..................0.72 
13) 
14) São Ludgero..........0.71 
15) Massaranduoa.........0.71 
18) Porrierode..............0,71 
17) Conoordia................0.71 
18) 0eeper...... 0.70 
19)ltá .... 
20) InddeL..................0,09 
21) 
22) Pinheib P|eto.......0,88 
23) São Bento do Sui.....0.68 
24) Guebirube..............O,88 
25) São 

26) Rio Fortma............0.87 
27) Presidente Getúilo...0.66 
28)Aec1lre..................0,68 

Mi-:oio ALTO 
29) Rio do 
30) Silo .ioe6................0,68 
31)TBuoas. ..... 
32) Uru¡el@_.........0.06 
33) Cfiweoó ...... 
34) Sento Amaro da Impe- 
trl:...............................0.65 

35) Sta. Rosa de iJma...0.65 
38) 0ricliirne................0.05 
37) Braço do Norte........0.65 
38) Oordlihdh AIh......0,64 
39) 
40) Joeçehe.................0,04 
41) True 
42) MeruvilIn...............0,64 
43) 
44) Seiete...................0.84 
45) 
46) 
47) Porto Uniâo.............0.63 
48) São Pedro do Aleluia- 

re................................0,63 

49) 
50) Videir1...................0,63 
51) 
52) 
53) Lajeado Grande........0.62 
54) Morro de Furneçe..0,62 
55) Turvo..... .... 
58) Forr|uiÚiin|\e...........0.82 
57) Xanxerê ..... 
58) Grão PIú..............0.82 
59) 
60) Ararerguá..............0.62 
61) ̂ 8°"Õmioa.............o.s2 
62) Bomhlnhes............0.02 
63) Laurentino...............0.62 
64) Er'|no......................0,81 
65) Meleiro....................0.61 
88) Xeventlne..............0,01 
67) Cunhatal..................0.61 
68) Ouniul P0ri............0,81 
69) 
ro) doutor P¢¢riniio....`o.a1 
71) Luiz 
72) Frlibur¡o...............0,61 
73) Vi/iirnarsum..............0.61 
74) Saito Voioeo..........0,61 

75) Águas Fri.-)s.............0.s1 
78) Ir¡pIrenza..............0.80 
77) São Joäo 
78) Seer-a.....................l).0I) 
79) 
60) Sli! Lourenço do Oee- 
te.................................0.80 

B1) Presidente Castelo Bran- 
......... 

B2) 0enohl'iee.............0.80 
83) 
84) ̀ |'U'iIh06-.............0.59 
85) B. Jesus do 0este....O.59 
B8) Rio dos C0úoe......0,59 
87) Ibirama ....... 
88) Morro Grende........0.59 
89) ituporanga...............0.59 
90) TunápolIx..............0.59 
91) São João do 0este...0.59 
92) P¡iheg.................0.59 
93) São Domingos.........0.59 
94) São 1060 do $uI....0.5B 
95) Undbia do Sul..........O.58 
96) SIdor6poIIe............0.5B 
97) 
98) l.ecerdópoiis..........0,58 
99) Nova Trento.............0.58 

100) Catanduvas. .... ..0.58 
101) AtaIanta.................0.58 
102)itnpoú.. 0.58 
103) 
104) Jeborá.................0.58 
105) São Miguel do Oes- 

108) Videi Rainoe........0,51 

107) 
108) Iplra.....................0.51 
109) Conipá..................0.57 
110) São Francisco do 

111) Vargeào.................0.57 
112) Serra Aiu............0,57 
113) Taió.......................0.57 
1.14) 0uro....................0.57 
115) lbiam....................0.57 
1.16) Arroio Trl|rh.........0.57 
117) PetloIândia............0.57 
118) Piçerres...............0.57 
119) Iporã do Oeste.......0.57 
no) ouarup do sui....o.51 
121) Mondai .....

Y 
122) 0emborlú.............0.57 
123) Nova itaoeraoa......o_5rL 
124) 
125) Penha...................0.57 
128) Faxinal dos Gue- 
døe .................. ..........0.56 
127) Otacílio Costa........O,56 
128) Bonedioo Novo.....0.56 
129) São J0a0uim.........O.56 
230) oapinmi...............o.5a 
131) 
132) Imbuia.................0.56 
133) 
134) Coronel Freitas...0.56 
135) Balneário Arroio do Sil 

136) Sin. Rosa do SuI.0.5G 
137) Nova Veneza..........0.5ll 
138) Bel. Gaivota.........0,56 
1.39) ipumirim................0.56 
140) Trombudo Cent)-al0.56 
141) Caibi.....................0.55 
142) 
143) Maraoa)à...............o.55 
1.44) Rio do 0este.......0.55 
145) Águas rviomas........o.55 
148) Barra VeIha.........0,55 

147) 
148) ZortúL................0,58 
149) 
150) oqarvrl de Beiino.0,55 
151) Alto Bela Vista ..... ..0.55 
152) Mlrin Doee..........0,85 
153) 'lirrtié do Sul ....... ..0.55 
154) Bdh|vori..............0.88 
155) Canelinha ............ ..0.55 
ue) rt. ouoiriiuio.......o.se 
157) Chapadão do Lagea‹ 
do ........................ .... ..0.55 
15a) Piriini:)riiio.........o.s4 
159) Belmonte ............. ..0.54 
160) Tron de Meio.._..0,54 
161) imbitiba. ...... 
182) Free. Neruu.........0,54 
163) Balneário Bona do 
Sul ..... ........... .... ......0.54 

184) Abeicde lm........0,54 
165) Piaiaito Aiege.......0.54 
106) ̀ I'er1re...............0,54 
167) Santiago do Sui.....0.54 
168) União do 0eete...0.54 
169) 
170) 0uiieinbo............0.54 
171) Navegantes ......... ..0.53 

1.72) Sdoio do Itaporfifl, 
173) Braço do Trorribudo0.53 
114) Governedor Ooieo Ra- 
rnoe..._......................0,83 
175) Iraceminha .......... ..0.53 
178) Frei Ro|6rb........0.ä 
177) Dom 
118) Nflvl ErIohirn......0,53 
179) Pahnltos ....... .... ..0.53 
180) Rio Ne¶i\rio........0,83 
181) Anchieta .... 
182) Maior 6e|cho......0,53 
183) 
194) czi;ziior...............o,s2 
185) Marema .... .... ..O.52 
188) Podres &u)de.I›...0.52 
187) Herval 
ma) Mn oz××_.......‹i.sz 
189) Jagiaruna ............ ..O.52 
100) Peuo do Torreo..0.02 
191) Ponte Alta do Norte0.52 
192) Correio Pin- 
tir›.................................0.G1 

193) Porto Belo.............0.51 
194) S0mbrio..............0.51 
195) 
1.96) Pirahrbe...............0.51 

197) Sul Brasil ........ .......0.51 
198) No Mfluoi da Boa 
Viete..........................0.51 
199) São Boniiäcio ...... ..0.51 
200) oempo Aiege......0.51 
201) Varpm Bonlra.......o,51 
202) Formosa do Sui...`0.51 
203) Barra Boriite..........0.51 
204) I.nrIIrIe................0,51. 
205) Novo i-lorlzonte .... ..0.5o 
208) Vitor Ilioirelieo.....0.50 
207) Rio das Antas........0,50 
208) Sid Carioe...........0.50 
209) Bom Jesus. .... 
210) Carnpoe Novoe....0.50 
211) 
212) Ouro Verde..........0.80 
213) Lauro Mülier..........0.50 
214) Pouso i\edondo...0.49 
215) lt)lcar6...................O.49 
216) Ver¡erri...............0.49 
217) Garopaba..............0.49 
218) IrariL...................0.49 
219) José Boiteux. .... .....0,49 
220) $Joe6 do ¢edro.0.49 

222) ‹ä)ritiber\oe..........0,49 

medio Bruxo 
na) Rio ao campo ...... ..o.4a 
224) urupom.............o.4a 
225) Tres azns............o.4a 
za) sum iioioriz....o,4e 
221) somo c‹zonia.........o.4a 
22a) mm azum..-..o,4a 
229) i›‹inoâa................o,4a 
230) Riquea...............0.48 
231) são aemaroino......o,4s 
232) rapmauvz..........o.4e 
233) Mâoizi›z................o.4s 
2:44) imiópoiiz........-.co.4s 
2a5)im¡ ...... .................o.4r 
238) Prah Gr-ande.......0,47 
231) Angelina ......... .......o,4r 
zac) iueiim rriaeimo.o,41 
239) ozono) Mmins....o.4õ 
240) Anqiuiri...............o.4o 
241) aameiiam. ....... ..o.4õ 
242) Pnioi....................o.4e 
243) seitinno .... ...... ..o.4ô 
244) :mi veiiio..........o.4e 
245) Major veira...........o.4c 
24a) ivionu ‹`>am.........o,4e 
241) oimisio ceroooira..o.4õ 

248) leoberto I.eeI......0.40 
249) Alfredo Wag)er......0.45 
250) ipuoçi.................0.45 
251) Palma 
262) Peeeoe Mah........0.45 
253) Jupiá ........ 
254) Ponte Serra- 

255) Galváo...................0,45 
258) Booeine do SuL...0,45 
257) Guatambu.............0.45 
258) Anitápoli;............0.45 
259) Flor do 
200) Born Retiro..........0.44 
261) Jardiriópo|is............0,44 
262) Oaxerribu do Siii..0.44 
263) Monte Castelo ..... ..0.44 
284) Sta. 'Ierezhhe do Pro- 
¡reeco.........................0,43 

265) R0mel8ndla...........0.43 
260) São Orlstóvio do 
SuL..............................0,43 

267) Santa Teru5nlia.....0.43 
288) Peimeire..............0.42 
269) Paulo i.opes...........0.42 
270) inarui..................0,42 
271) Ponte 

272) Painel. ............... ..0.4o 
273) Bom Jardim da Ser- 
ra ................... ........ ..0.40 
274) B.VI§ta do ̀ I'0Ido0,39 
275) Capão 
276) A. do 0hapo06....0.39 
277) Biuriópolis.............0.39 
278) Coisa Ram0s.......0,39 
279) Urubici .... 
zso) s me ao corrimo.:ia 
281) Campo Erè............0,37 

BAIXO 
282) Matos 0osta........0,37 
283) inneoooiis.............o.37 
284) Thnhó GtInde......0.36 
285) Paraiso..................0.36 
288) Garuve................0,38 
287) Calmon.................0.35 
288) Anlh GarlbaidL....0.34 
289) Entre 
290) Lebon R6§s........0,33 
291) Rio Rufino..............0.31 
292) Campo Belo do 
Sul ...... ...... ..............0,26 

293) Cerro Neg!o...........0,20 

Fonte: Municípios 
Diário Catarinense. Florianópolis. 30 nov. 2000. p. 26-27. 

de Santa Catarina. Índice de Deseiivolvimento Social 2000.
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