








A atmosfera agradável e tranquila, a natureza exuberante, a gente
amiga e acolhedora e os diversos locais para visitação dão opções para
que os visitantes passem dias e horas agradáveis no convívio dos
ituporanguenses.

Localizada no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, com área
territorial de 336 km², numa altitude que chega a 830 m acima do nível
do mar e temperatura média anual de 17,58ºC, clima bastante
agradável. Ituporanga tem uma população de aproximadamente
22.250 habitantes. É banhada pelo Rio Itajaí do Sul e possui
indescritíveis belezas como a Gruta Nossa Senhora de Lourdes; o Salto
Grande com suas corredeiras (origem do antigo nome da cidade); o
legendário Seminário São Francisco de Assis, com seus bosques, jardins
e museu; a Igreja Matriz, que denota em sua arquitetura todo o estilo
de época; a Barragem Sul, onde o homem edificou seu trabalho em
harmonia com a natureza; a Cascata Rio Bonito, com queda de 65m e
suas três cavernas; a Casa da Cultura; o Parque de Exposições, com toda
a sua infraestrutura para eventos, lazer e acampamentos, entre muitos
outros.

Mas, Ituporanga não se resume apenas nestes dados. Mais que tudo,
seu povo trabalhador, educado, organizado, com amor por todos e por
tudo que os rodeiam, faz com que nosso turista se sinta a vontade no
município.

A capital nacional
da Cebola



Unidade federativa:
Santa Catarina
Mesorregião:
Vale do Itajaí
Microrregião:
Ituporanga
Municípios limítrofes:
Agronômica, Alfredo Wagner, Atalanta, Aurora,
Chapadão do Lageado, Imbuia, Petrolândia,
Presidente Nereu e Vidal Ramos

Distância até a capital:163 km
Localização no Brasil: 27° 24' 50" S 49° 36' 03" O

Características geográficas

Área             336,957 km²
População    22 250 hab. Censo IBGE/2010
Densidade    66,03 hab./km²
Altitude        370 m (Sede)
Clima            Subtropical Cfa
Fuso horário UTC−3

Indicadores
IDH 0,825 elevado PNUD/2000
PIB  R$ 383 921,595 mil IBGE/2008
PIB per capita R$ 18 001,67 IBGE/2008I t
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Distâncias

23 km
235 km
347 km
421 km
460 km
750 km
780 km
160 km

Rio do Sul
Joinville
Curitiba
Criciúma
Chapecó
São Paulo
Porto Alegre
Florianópolis (BR 282)
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Mapa Turístico
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1 - Salto Grande
2 - Igreja Matriz Santo Estêvão
3 - Seminário São Francisco de Assis
4 - Parque Ingo Altenburg
5 - Gruta Nsa. Senhora de Lourdes
6 - Barragem Sul
7 - Casa Giratória
8 - Museu Colonial
9 - Parque Nacional da Cebola
10 - Cachoeira do Rio Bonito
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1.Alto Águas Negras
2.Alto Braço Perimbó
3.Alto Rio Bonito
4.Alto Rio das Pedras
5.Alto Rio Novo
6.Alto Três Barras
7.Barra do Rio Bonito
8.Barra do Rio dos Bugres
9.Barragem Sul
10.Bela Vista
11.Braço Esquerdo Perimbó
12.Cerro Negro
13.Chapadão do Rio Areia
14.Chapadão Santana
15.Chapadão Três Barras
16.Coqueiral
17.lha Grande
18.Lageado Águas Negras
19.Ribeirão Klauberg
20.Rio Areia
21.Rio Batalha
22.Rio Bonito
23.Rio das Pedras
24.Rio do Norte
25.Rio dos Brugres
26.Rio Novo
27.Rio Perimbó
28.Três Barras
29.Santana
30.Tifa Mees
31.Tifa Scheffer
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Rio Batalha
Cerro Negro

Bela Vista





Da língua nativa dos índios, a cidade ganhou seu nome que em tupi, ''ytu poranga'', significa salto grande. Santa Catarina foi o estado onde se
encontrava a maior população de índios da tribo dos ''botocudos''. A palavra não tem origem indígena, pois, designavam os índios por causa dos
''botoques'' no lábio inferior. Em 1852 ocorreram os primeiros contatos entre os colonos e a população nativa e até meados do ano de 1870, muitos
índios ainda desconheciam outros seres, a não ser eles e os animais. Após a criação, pelo Governo Provincial das patrulhas dos ''bugreiros'', pouco a
pouco, a imensa nação, principalmente de povos xokleng, foi sendo dizimada, a exemplo do que aconteceu na região de Ituporanga, com o conhecido
Martinho Brugreiro.

Nos apontamentos existentes em relação aos primeiros anos de colonização, mesmo que um pouco confusos, mas confirmados pelo Sr. José Egídio
Sens, filho de Egídio Sens, consta que seu pai sempre contava que, em 08 de maio de 1913, por volta do meio dia, descansando em seu ranchinho (hoje
localizado na várzea em frente ao morro das Pedras, na beira do rio), viu-se de surpresa atacado por um bando de índios botocudos, os quais eram em
torno de setenta índios. Atacaram e saquearam o que havia de comida, matando e soltando porcos e galinhas. Fazendo ele uso de sua garrucha de dois
canos, feriu um deles na cabeça e os outros recuaram para socorrer o índio ferido. Ele, Egídio, fugiu para casa do seu irmão Matias, salvando-se
milagrosamente. Das muitas flechas que lhes atiraram, apenas uma o acertou, atravessando-lhe o braço direito. Ele mesmo a arrancou em pedaços do
braço ferido e defendeu-se do assalto como pode.

Ouvindo o barulho dos índios e das gritarias de porcos e de galinhas, veio em seu socorro o Sr. João Steffens, seu futuro sogro, da barra do Rio Perimbó.
Com uma arma e sua espada, veio atacando os índios e os fazendo correr, sendo que muitos deles foram feridos e mortos. Mais tarde outros colonos
chegaram, mas, não encontraram índios mortos ou feridos. Todos desapareceram e não foram mais vistos, restando apenas um que havia se ferido no
calcanhar. Em seguida, os colonos se organizaram para procurar cemitérios ou cadáveres de índios próximos aos ataques na região. Não encontrando
nenhum vestígio de silvícolas não houve mais problemas com estes. O curativo do ferimento no braço do Sr. Egídio foi feito pelo então capitão Rosinha
(General Vieira da Rosa), que casualmente estava fazendo o levantamento da estrada de rodagem da região.

‘’y’tu porang’’





Os bravos
fundadores

A construção de uma estrada entre Alfredo Wagner-
que a época tinha o nome de Barracão - e Barra do Rio
do Oeste (hoje Rio do Sul) trouxe os primeiros
colonizadores para a região onde hoje está
Ituporanga. Descendentes de alemães, italianos e
portugueses, os colonos chegaram a partir de 1912.
Após a construção da estrada, a principal atividade
econômica foi a extração de madeira, mas o cultivo da
cebola desenvolveu-se tornando o município
conhecido nacionalmente. Até 1924, a localidade
chamava-se Generosópolis, mas uma cascata no Rio
Itajaí mudou a denominação para Salto Grande. O
nome definitivo veio porque já existia uma cidade
denominada Salto Grande – o significado, porém, é o
mesmo: Ituporanga é “salto grande” em Tupi-guarani.

Mathias Gil Sens
e Katharina Gorges



Vista aérea do centro da cidade.



Agricultura
Ituporanga é a Capital Nacional da Cebola, responsável por 12% do
abastecimento nacional. São mais de cento e dez mil toneladas
anuais, em quatro mil e seiscentos hectares plantados (2012). Fumo,
milho e feijão também têm destaque, sendo o milho, a cultura com
maior área plantada, além da criação de aves, bovinos e suínos.

A semeadura da cebola é feita entre os meses de abril e maio e a partir
de junho é realizado o transplante para a lavoura. A colheita inicia em
outubro e se encerra em dezembro, mas os bulbos são armazenados
até maio, sendo então comercializados de forma escalonada. Assim,
o mercado nacional é abastecido com cebolas de qualidade
reconhecida, com destaque para as variedades crioula e bola precoce.
Elas foram desenvolvidas na região e tem a aparência e o sabor mais
desejados pelos brasileiros. São 1.100 agricultores os responsáveis
por essa produção, que contam, anualmente, com a ajuda de 1.500
pessoas contratadas para plantar, colher e beneficiar as melhores
cebolas do Brasil, gerando, ainda, emprego e renda.

Nos últimos anos Ituporanga vem se destacando no cultivo de grãos.
São áreas expressivas de milho e soja cultivadas com tecnologia de
ponta, o que propicia altas produtividades. Os rendimentos do milho
chegam a 12.000 kg/ha e da soja a 4.200 kg/ha.

2012- Fonte IBGE

PRODUÇÃO(t)
950

1.785
21.840

6.600
825

6.235
116.250

CULTURA
Batata
Feijão
Milho
Soja
Tomate
Fumo
Cebola

ÁREA (ha)
50

1.050
2.800
2.000

15
2.900
4.650

2012 - Fonte IBGE

PRODUÇÃO
12.630 cab

5.145 cab
29.600 cab
90.000 cab

100 cab
600 cab

15.435 ton/ano
20.000 kg/ano

ESPÉCIE
Bovinos
Vacas de ordenha
Suínos
Aves - postura
Caprinos
Ovinos
Leite (produção)
Mel (produção)

Agricultura

Pecuária
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2001 - Fonte IBGE

Empresas
64

2
14

3

Setor
Vestuário
Papel
Estruturas Metálicas
Máquinas

A produção industrial cresceu exponencialmente nas últimas décadas com a
implantação na cidade de novas ubidades principalmente indústrias de
estruturas de concreto pré-moldado e metálica, alavancando a cadeia
produtiva e a geração de novos empregos.

A indústria mais antiga é a de papel, desde os anos de 1940 produz celulose
na cidade. A indústria de móveis também está bastante presente com
tradição de excelentes marceneiros que fabricam artesanal e
industrialmente móveis e esquadrias de excelência. Outros segmentos
industrias também estão presentes como a indústria da confecção,
ferramentas e de produtos agrícolas industrializados.

Indústria



Vista aérea do centro da cidade.



O comércio da cidade é bem variado, com destaque ao comércio de
produtos para agropecuária. Grandes redes de varejo dividem espaço com
pequenas lojas de eletroeletrônicos, vestuário, calçados, alimentos e
informática, entre outras. O setor de telefonia também tem destaque, sendo
a cidade, sede de algumas das maiores revendas de celulares da região e do
estado.

2008 - Fonte Sebrae/MTE

Empresas
13
38
18
41
61

209

Setor
Agropecuário
Alimentos/Bebidas
Combustíveis
Mat. Contrução
Informática
Outros

Comércio





Turismo Rural
Ituporanga, Capital Nacional da Cebola, tem sua economia voltada
para a agricultura, o que remete ao turismo rural e religioso.
Investidores do próprio município iniciaram a expansão do turismo
rural. Hoje a cidade atende seus visitantes com mais de dez
propriedades que foram modificadas para servirem como
pousadas. O turista conta, ainda, com cinco hotéis que oferecem
toda infraestrutura para servir bem quem deseja conhecer o
município.





Igreja Matriz Santo Estêvão

Na época do Vigário Frei Artur, foi iniciada a construção de
uma igreja maior, devido ao grande número de fiéis. Esta
obra majestosa foi concluída pelo sucessor Frei Achilles.
Esta edificação imponente tornou-se, sem dúvida alguma,
um atestado vivo da fé do povo ituporanguense.

No mês de maio de 1954, as obras da matriz estavam
terminadas. O povo ajudou numa cooperação admirável e
harmoniosa para a conclusão desta obra em cinco anos.
No decorrer de sua história, a comunidade se organizou
conforme a programação das festividades, realizadas
todos os anos no final do mês de abril e início de maio. O
Arcebispo de Florianópolis, Dom Joaquim Domingues de
Oliveira, inaugurou a nova igreja em 30 de abril. Em frente
à matriz o Arcebispo agradeceu ao povo pela respeitosa e
cordial recepção que tivera, agradecendo também ao
orador, João Carlos Thiesen, o qual representando a
população, lhe entregou a chave da cidade.



A Paróquia Santo Estêvão abrange atualmente os
municípios de Ituporanga, Petrolândia, Atalanta e
Chapadão do Lageado. Fundada em 1929, fazia parte da
Arquidiocese de Florianópolis até 1969, quando passou a
compor a nova Diocese de Rio do Sul.

A fé que navega, transpõe montanhas, anima corações,
estabelece relacionamentos entre as pessoas, logo, se
traduz na prática, na criação de comunidades organizadas
para os diversos fins. Assim, é que a atual Paróquia
Católica de Ituporanga viu nascer, desde os anos vinte,
suas primeiras capelas de madeira, substituídas mais
tarde por espaçosos templos, para acolherem mais fiéis. E
elas se multiplicaram até o presente número de quarenta e
oito.





Vista aérea do centro da cidade.



Gruta Nossa
Senhora de Lourdes

Um dos pontos turísticos de Ituporanga é a gruta. Ela existe desde 1949, graças aos esforços de Frei Arthur, do povo devoto de Nossa Senhora
e da família de Adão e Paulina Sens, os quais fizeram oferta desse terreno à Igreja Católica, para que fosse construída a bela gruta de Nossa
Senhora de Lourdes.

Ela recorda as aparições da Imaculada Conceição em Lourdes, na França, no dia 11 de fevereiro de 1858, quando apareceu entre rochedos à
pequena Bernardette Soubirous. A gruta fica a poucos metros da matriz. Passando pela ponte pênsil sobre o rio Itajaí do Sul, subindo entre
alamedas, chega-se ao pé de uma bonita montanha. Em ziguezague, faz-se o caminho do Calvário, galgando o silencioso morro, entre
árvores, pássaros e pequenos riachos. No alto do rochedo encontra-se a imagem da Virgem, no recôncavo da pedra.





O Salto Grande, a mais importante atração turística, que deu nome a cidade, já
estava lá muito antes da chegada dos colonizadores e continua imponente em seus
mais de cinco metros de queda e quase oitenta metros de largura. Quem visita
Ituporanga, não pode deixar de observar essa incrível beleza natural.

Salto
Grande





O Parque Ecológico Ingo Altenburg, foi inaugurado no
município de Ituporanga - SC, em 23 de Abril de 2009, com a
conscientização da FUCAS de preservação e manuteção de
uma área de 3,3 hectares de Mata Atlântica, e também para
servir como instrumento de educação e capacitação
ambiental e inclusão social. O Parque abriga em meio a mata,
trilhas ecológicas suspensas, torres de observação, lagos,
viveiros para animais apreendidos pela fiscalização da Polícia
Ambiental de SC que não conseguem mais adaptar-se ao
ambiente livre, decks para o descanso e desenvolvimento de
atividades educacionais, centro de educação ambiental e o
espaço de exposições.

Endereço:
Rua: Henrique Wagner, s/n
Centro - Ituporanga - SC
CEP 88.400-000
Fone: (47) 3533-3688
Site: www.fucas.org.br
Funcionamento:
Terça-feira à domingo, durante a semana no período
matutino das 9:00 hs às 12:00 hs,
Vespertino das 14:00 hs às 17:00 hs.
Finais de semana e feriados das 10:00 hs às 17:00 hs.

Parque Ecológico
Ingo Altenburg



Seminário
São Francisco
de Assis

O Seminário São Francisco de Assis, localizado na cidade de Ituporanga, SC. É uma casa
de acolhimento e cultivo vocacional para adolescentes e jovens, com até vinte anos de
idade, que estejam para iniciar a primeira ou segunda série do Ensino Médio, e que
busquem o aprofundamento na vida de fé, o amadurecimento pessoal e queiram
conhecer a vida franciscana mais de perto.

Ao mesmo tempo em que cursam a terceira série do Ensino Médio, os já aspirantes, com
acompanhamento próprio e específico, preparam-se para serem admitidos ao
postulantado da Província.





Turismo de
Aventura

Com o desenvolvimento do turismo de aventura em Ituporanga, o lugar de destaque é
a cascata do Rio Bonito: uma queda de 65 metros com três cavernas. Para facilitar o
acesso de veículos ao local, a administração municipal investiu na construção de uma
estrada. Além disso, o cicloturismo é uma excelente modalidade, com estradas rurais
de beleza rara e outras belezas naturais espalhadas por toda a extensão do território.





Um povo criativo!
Uma atração que merece ser conhecida por quem visita Ituporanga
é a casa giratória, idealizada pelo agricultor Jens Cellarius. Está
localizada na rodovia SC-427, que dá acesso a Petrolândia. Desde
agosto de 1998, quando foi introduzido o livro de presenças, mais
de três mil pessoas já visitaram o local. Como espaço físico ao redor
não é problema, com a ajuda dos filhos , que trabalham como
pedreiros, eles ainda pretendem construir alguma outra invenção
para fazer parte do complexo.

Na parte térrea, a casa é de alvenaria, normal como qualquer outra
do gênero. A exceção é a escada, em formato de caracol, por onde
passa a tubulação do banheiro. A invenção é mesmo no primeiro
piso, de madeira, que mede oito por oito metros. A casa conta com
três quartos, sala e o banheiro. Todos estes compartimentos giram
para a direita ou esquerda. A parte giratória fica sob rolamentos,
fixadas sobre um círculo de aço. O acionamento é feito através de
uma manivela, que é acionada manualmente. "É tudo muito rústico",
reconhece Jens. O próximo passo é patentear a invenção, mas o
problema esbarra na falta de recursos.





Objetivo:Evitar que ocorram enchentes no Vale do Itajaí, controlando a
vazão excedente do Rio Itajaí do Sul.
Localização: Município de Ituporanga-SC, Brasil
Início da Operação: 1976
Área de contribuição para a bacia do Vale do Itajaí: 1.273 km²
Altura do Barramento: 43,50 m
Volume do Reservatório: 93,5 milhões m³
Comprimento do Coroamento: 390 m
Comprimento do Vertedouro: 65 m
Cota do Vertedouro: 65 m
Cota do Coroamento:309 m
Área do Reservatório: 8,4 milhões de m²
N.º de Comportas: 5 unidades, com diâmetro de 1,5 m.
N.º de Galerias: 1 galeria, com diâmetro de 1,5 m.

Barragem Sul







A Casa da Cultura foi inaugurada em 28 de dezembro de 1985, na
residência restaurada de um antigo morador, o senhor Adão Sens e
família. O modelo da casa é baseada na arquitetura germânica, em estilo
enxaimel. A referida casa, além de fazer parte da história e do patrimônio
do município, abriga um importante e bem estruturado museu. Em
princípio teve a denominação de Casa da Cultura Adão Sens e mantinha
um acervo de fotos de grande valor histórico. Com o aumento do acervo
passou a ser chamado “Museu dos Pioneiros”.

Estão expostas e catalogadas, peças doadas pelas famílias colonizadoras.
O acervo comporta peças de uso pessoal da família, livros, móveis,
imagens sacras, etc. Também estão expostas peças e utensílios usados
pelos índios “Botocudos”, que habitavam a região.

Quadros, mostrando e relatando a história política do município de
Ituporanga e de Petrolândia também são encontradas. Exemplares de
livros escritos por descendentes das famílias colonizadoras, contando
suas histórias e conquistas estão expostos. A história religiosa do
município, muito forte e presente no progresso de Ituporanga, também
faz parte do acervo do museu. O Museu está aberto à visitação pública de
segunda a sexta no horário comercial.

Museu
Municipal



A Festa Nacional da Cebola surgiu diante da necessidade de divulgar o
produto cebola e mostrar a sua qualidade em nível nacional, procurando
fomentar a sua comercialização. A primeira Festa da Cebola em
Ituporanga ocorreu em 1981, com o nome de EXPOCACE (Exposição
Catarinense de Cebola) e foi realizada nas dependências da Igreja Matriz
Santo Estevão. A realização da segunda, terceira e quarta EXPOCACE
ocorreram no Pavilhão de Eventos do município denominado João Carlos
Thiesen, no centro de Ituporanga.

No ano de 1984, por meio de Ato Oficial do Ministério da Agricultura e
Abastecimento, a EXPOCACE foi elevada para EXPONACE (Exposição
Nacional da Cebola), sendo que a sua primeira edição ocorreu no período
de 14 a 17 de fevereiro de 1985. Para a realização deste evento foi
construído o Parque da Cebola, na localidade de Cerro Negro, neste
Município, que conta hoje com uma área de terras de 265.000 m² e uma
área construída de 20.000 m² .

As festas se sucederam nos anos de 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 00,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 2012 até os dias atuais, procurando
sempre buscar novas alternativas e tecnologias para a produção de cebola,
além, de continuar divulgando a qualidade do nosso produto no País e no
Mercosul. Durante as festas são promovidos multieventos com
características culturais, técnicas e de recreação, que proporcionam
integração dos municípios da região do Alto Vale do Itajaí, com uma
população estimada de 300.000 habitantes, além de atrair grande número
de visitantes de todo o Brasil e países do Mercosul.

A maior festa agrícola
de Santa Catarina

Expediente
Projeto Gráfico: Grahphic Design
Diagramação: Carlos Alberto Grah (Parreira)
Tratamento de Imagens: Carlos Alberto Grah (Parreira)
Fotografia:

Carlos Alberto Grah,
Carlos Guilherme Grah,
Arquivo histórico Biblioteca Municipal,
Museu Municipal,





Miss Santa Catarina 2008
Gabriela Pinho



Miss Santa Catarina 2009
Francine Arruda



Construída às margens do maravilhoso Rio Itajaí do Sul, Ituporanga
sofreu muito com as cheias do rio ao longo dos anos. As enchentes
fazem parte da história do município, pois trouxe ram destruição e
prejuízos à cidade, mas também revelaram a força e a capacidade de
superação deste povo guerreiro. As enchentes de 1983 e 1984
pareciam partes de uma história distante quando, em 2011, a natureza
mostrou novamente sua força, trazendo, junto com a força das águas,
devastação e desespero. Mais uma vez Ituporanga mostrou sua
capacidade de superação e, alguns dias após as enchentes, a cidade já
voltava a sua quase normalidade.

Uma história de
superação





O Moitas Atlético Clube, fundado em 1975, é um dos patrimônios da
cidade de Ituporanga. Tradicional clube de Futebol de Salão vem
proporcionando muitas alegrias aos apaixonados torcedores do time.

O Moitas coleciona importantes títulos em todas as categorias que
disputa, com destaque aos títulos dos campeonatos regionais
disputadíssimos do Alto Vale do Itajaí.

O clube conta com uma escolinha de futebol que proporciona acesso ao
esporte às crianças do município, formando atletas e cidadãos.

Principais títulos:

- Campeão Estadual Infantil 1988
- Campeão da Copa Cebolão 2009
- Campeão da Copa de Agrolândia 2009
- Campeão do Torneio de Verão de Rio do Sul 2009
- 3º Colocado no Campeonato Estadual da 1ª Divisão
- Campeão da Copa Santa Catarina 2010
- Campeão Estadual da 1ª Divisão 2010
- Campeão do Torneio de Verão de Rio do Sul 2011
- Campeão da Copa Cebolão 2012
- Vice-campeão da Copa Cebolão 2013

O azulão do vale



1975



A Biblioteca Municipal, situada ao lado do Museu Municipal, em uma
construção charmosa de traços germânicos, disponibiliza à comunidade e
aos visitantes um acervo de livros e publicações históricas do município e
região.

Biblioteca
Municipal





O Centro Administrativo de Ituporanga, compreende os prédios da Prefeitura
Municipal, Câmara de Vereadores, Delegacia Regional de Polícia Civil, Polícia
Militar, Fórum da Comarca de Ituporanga e do Corpo de Bombeiros.
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