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Introdução 

 

 Com o processo eleitoral de 2016 finalizado no dia 30 de Outubro, inicia-se no 

ano de 2017 um novo ciclo para prefeitos e vereadores e, consequentemente, para a 

população em todo o Brasil. Os resultados das eleições determinam o grau de influência 

e as futuras estratégias partidárias que serão desenhadas paras as eleições de 2018. 

Em 2012, o Grupo de Pesquisa Callipolis – Políticas Públicas e Desenvolvimento - 

realizou o estudo “PARTIDOS POLÍTICOS E CORRELAÇÃO DE FORÇAS: análise dos 

resultados das eleições municipais em Santa Catarina de 2000 a 2012” com o objetivo de 

analisar a variação da influência e força dos partidos políticos catarinenses ao longo dos 

últimos ciclos eleitorais municipais. À época, os resultados haviam mostrado uma 

concentração do poder político nas mãos do PMDB, PSD, PP, PT e PSDB, nesta ordem. 

Passados quatro anos o cenário político nacional e estadual alterou-se de maneira 

significativa, influenciado principalmente pelo impeachment presidencial de 2016, além 

de mudanças no cenário econômico e demográfico dos municípios catarinenses.  

O Grupo de Pesquisa Callipolis elaborou este relatório técnico com o objetivo de 

facilitar o entendimento da correlação de forças partidárias do Estado de Santa Catarina, 

com a análise das seguintes variáveis:  

- Número de cidades governadas; 

- População governada; 

- Produto Interno Bruto (PIB) governado; 

- Número de votos recebidos no primeiro turno pelos partidos dos prefeitos eleitos.  

 

Para cada um destes itens de verificação foi feito um cálculo do percentual de cada 

partido frente ao total estadual. Foi então calculada a média destes quatro itens de 

verificação e esta transformada em Índice de Força Política Municipal (IFPM), com 

escala de zero (nenhuma força política) a um (monopólio político). Um partido com 

IFPM de 0,33 ou 33,3%, por exemplo, detém um terço da força política municipal do 

estado. 

Espera-se que este relatório venha a contribuir como fonte de informação para os 

governantes, partidos políticos, meios de comunicação e sociedade em geral como 

insumo para a análise da distribuição do poder partidário em Santa Catarina. 
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Notas metodológicas 

 

 Para a elaboração deste relatório foi utilizada a base de dados e os relatórios de 

resultados eleitorais das eleições municipais de 2016, disponíveis no site do Tribunal 

Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC). Ao selecionar estes dados levou-se em 

conta o número total de votos recebidos pelos partidos cujos candidatos a Prefeito 

venceram as eleições para Prefeito, descartando-se os votos brancos e nulos. Para fins de 

padronização de resultados entre os municípios, considerou-se apenas o resultado do 

primeiro turno das eleições, descartando-se os votos dos partidos no segundo turno. 

Também foram desconsideradas as coligações majoritárias ou os votos para as Câmaras 

de Vereadores. Utiliza-se, portanto, o conceito de “município governado”, atribuído ao 

partido do Prefeito eleito. 

 Após a compilação dos dados, foram coletadas informações sobre o número de 

habitantes e o Produto Interno Bruto (PIB) de cada município do estado. Para quantificar 

a população estratificada por municípios utilizaram-se dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), sendo que para o ano de 2000 utilizou-se o Censo 

Populacional 2000 e para os anos 2004, 2008, 2012 e 2016 a estimativa da população 

residente, também calculada pelo IBGE.  

 Os dados sobre o PIB municipal também foram coletados no site do IBGE para os 

anos de 2000, 2004, 2008 e 2012. Para o ano de 2016 ainda não foi divulgada publicação 

oficial a respeito do PIB, de modo que foram utilizadas informações do ano de 2013 

também do IBGE, por ser o período mais próximo com dados disponíveis. 

 Para fins de homogeneidade no tratamento dos dados, alguns ajustes foram 

necessários: inserção dos municípios Balneário Rincão e Pescaria Brava na listagem de 

municípios do estado a partir das eleições de 2016; e substituição da nomenclatura 

Partido da Frente Liberal (PFL) para DEM quando referido ao partido “Democratas”.  
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1. Distribuição das forças partidárias após as eleições de 2016 

 

Concluído o processo eleitoral municipal de 2016, o PMDB se mantém como o 

partido político mais forte de Santa Catarina. O partido passa a ter 35,98% do poder 

político nos municípios (IFPM = 0,36). É o partido que passa a governar o maior número 

de municípios (100), que abriga uma população de 2,5 milhões de habitantes, de 

municípios cujo Produto Interno Bruto (PIB) responde por 40,38% do estado de Santa 

Catarina. O fato do PMDB ter vencido as eleições em 2º turno em Joinville e 

Florianópolis, as duas cidades mais populosas, só contribuiu para a consolidação do 

PMDB como principal força partidária em Santa Catarina. 

No gráfico 1 é mostrada a correlação de forças partidárias em Santa Catarina após o 

pleito municipal de 2016. O segundo maior partido do estado é o PSD (IFPM = 0,208), 

seguido do PSDB (IFPM = 0,173) e PP (IFPM = 0,113). Com a vitória em municípios como 

Chapecó, Brusque e Balneário Camboriú, o PSB passou a ser a quinta força política do 

estado, com 6,83% do poder municipal (IFPM = 0,068), enquanto que o PT caiu para a 

sexta colocação, com 3,3% (IFPM =0,033).  

 

Gráfico 1: Distribuição das forças partidárias em Santa Catarina – 2016 
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Todos os demais partidos políticos somam um percentual de 4,43% do poder 

político municipal. Dentre estes se destaca o Partido da República (PR), que venceu as 

eleições em 12 municípios, somando um IFPM de 0,023. Na tabela 1 é mostrado o 

quantitativo de prefeituras conquistadas pelos partidos: 

 

Tabela 1: Número de prefeituras conquistadas pelos partidos nas Eleições 2016 

PARTIDO PREFEITURAS 
CONQUISTADAS 

PMDB 100 

PSD 61 

PP 46 

PSDB 39 

PT 20 

PR 12 

PSB 10 

PDT 3 

DEM 3 

PPS 1 
Fonte: TRE-SC (2016) 

 

2. Variações na correlação de forças partidárias – 2000 a 2016 

A partir de uma análise retrospectiva é possível analisar a variação e tendência da 

força dos principais partidos políticos de Santa Catarina. Nos últimos 16 anos, o PMDB 

sempre manteve a posição de maior força política municipal. Em 2000, o PMDB detinha 

32,21% (IFPM = 0,322) da força política municipal, oscilou negativamente em 2004 e 

depois disso só avançou, chegando a um IFPM recorde de 0,36 com o resultado eleitoral 

de 2016.  

No gráfico 2 é mostrada a variação histórica apenas dos partidos políticos que 

obtiveram IFPM superior 0,05, ou seja, com percentual de poder partidário municipal 

superior a 5% no estado de Santa Catarina, em qualquer dos pleitos desde 2000. É 

possível perceber que o PP e o PT são os dois partidos políticos que mais sofreram perdas 

nos últimos anos, o PP caindo de segunda força partidária em 2000 (IFPM = 0,23) para o 

quarto lugar, com menos da metade do seu IFPM (0,113). Por sua vez o PT, que já deteve 

16,28%, do poder municipal em 2008, oscilou para 13,66% em 2012 e caiu para 3,3% em 

2016, tornando-se a sexta força política do estado.  
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Gráfico 2: Variações das forças partidárias em Santa Catarina – 2000 a 2016 

 

O PSDB também saiu vitorioso nas eleições 2016. Após amargar um encolhimento no 

seu IFPM em 2008 e 2012, o partido voltou a crescer em 2016 e hoje detém 17,32% do 

poder político em Santa Catarina. A vitória em 39 municípios, alguns deles de médio e 

grande porte como Blumenau, Criciúma, Caçador, Navegantes, Indaial e Concórdia só 

ajudaram a consolidar o PSDB como terceira força política no estado.  

Apesar de ter avançando em número de prefeituras, passando de 54 para 61, o PSD 

manteve-se estável em 2016 (IFPM = 0,208), comparado com seu desempenho de 2012 

(IFPM = 0,210). Isto deve-se à perda do poder executivo de importantes municípios como 

Florianópolis e Chapecó, mas que de alguma forma foi compensada com a conquista de 

um maior número de municípios de pequeno e médio porte. Desde sua criação em 2011, 

o PSD logo assumiu a posição de segunda força partidária no estado de Santa Catarina, 

quando recebeu muitas filiações originadas do Democratas, partido este que encolheu 

muito em 2012 e manteve-se em 2016 com apenas 1% do poder político municipal.  

Outro partido que obteve expressivo crescimento nas eleições municipais foi o PSB, 

que passou de força política inexpressiva para tornar-se, nestas eleições de 2016, a quinta 

maior agremiação partidária em Santa Catarina com 6,83% do poder político municipal 

(IFPM = 0,068).  
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3. Análise do desempenho partidário nas eleições municipais de 2016 

 

3.1 Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 

Sendo considerado o maior partido do Brasil, o PMDB é o partido com maior 

influência política no estado de Santa Catarina desde o início das análises (ano 2000). A 

partir de 2017 o PMDB passa a administrar 100 Prefeituras de SC, com um IFPM de 0,36. 

Apesar de ter recuado em número de Prefeituras administradas (havia 

conquistado 105 municípios em 2012), seu crescimento atual é devido à conquista de 

quatro prefeituras nos 10 maiores municípios do Estado: Joinville, Florianópolis, Itajaí e 

Jaraguá do Sul. Sob a perspectiva econômica, a partir de 2017 o PMDB terá controle de 

mais de 40% dos PIBs municipais, praticamente o dobro do PIB municipal administrado 

pelo PSD (20,1%). 

Como pode ser visualizado no Mapa 1, a força do PMDB é completamente 

estadualizada, havendo conquistado Prefeituras em todas mesorregiões de Santa 

Catarina.  

 

Mapa 1: Prefeituras conquistadas pelo PMDB nas eleições 2016 
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3.2 Partido Social Democrático (PSD)  

  A partir da análise do IFPM, o PSD sai do pleito de 2016 como segunda maior 

força partidária municipal, com 20,83% do poder político municipal nos seus 61 

municípios conquistados.  

 Em comparação a 2012, o PSD manteve-se no poder em municípios importantes 

como São José, Palhoça e Xanxerê, porém perdeu o controle de Florianópolis e Chapecó. 

A grande novidade eleitoral do PSD em 2016 foi o município de Lages, reduto eleitoral do 

governador Raimundo Colombo. 

 A partir de 2017 o PSD passa a governar uma população municipal que, somada, 

chega a 1,46 milhões de habitantes em todas as regiões de Santa Catarina.  A capilaridade 

eleitoral do PSD com vitórias em todas as mesorregiões do estado também pode ser 

visualizada no Mapa 2. 

  

Mapa 2: Prefeituras conquistadas pelo PSD nas eleições 2016 
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3.3 Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 

Depois de passar por altos e baixos nos desempenhos eleitorais municipais nos 

últimos anos, o PSDB atingiu melhor desempenho eleitoral desde 2004, tendo o valor de 

0,173 do IFPM 2016 e tornando-se a terceira força política estadual, atrás do PMDB e PSD. 

O ganho de força do partido pode ser atribuído à manutenção de poder em 

Blumenau e Navegantes e a conquista de novos municípios-polo como Criciúma, 

Caçador, Concórdia e Joaçaba. Além disso, em relação a 2012, o partido teve um 

acréscimo de 15 municípios governados, contabilizando 39 vitórias eleitorais municipais.  

Os Produtos Internos Brutos (PIB) somadas dos municípios que serão governados 

pelo PSDB a partir de 2017 somam 17,8% do PIB estadual, e uma população municipal 

governada de 1,3 milhões de habitantes, o que corresponde a 18,9% da população 

catarinense. O Mapa 3 mostra a dispersão geográfica das vitórias eleitorais do PSDB no 

estado.    

 

Mapa 3: Prefeituras conquistadas pelo PSDB nas eleições 2016 
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3.4 Partido Progressista (PP) 

 Como visto no gráfico 2, o PP tem apresentado uma queda significativa no seu 

poder político municipal nos últimos oito anos. Este que já foi o segundo maior partido 

político de Santa Catarina, a partir de 2017 irá amargar a 4º colocação em ternos de IFPM 

(0,113). 

 Por outro lado o PP mantém um alcance partidário invejável, em especial nos 

pequenos municípios de Santa Catarina. Para efeitos comparativos, o PSDB que possui 

um IFPM 53% maior que o PP, não conseguiu conquistar a quantidade de municípios 

que em que o PP venceu 

(46). O PP irá administrar 

quase 16% dos municípios 

catarinenses, mas estes 

correspondem a apenas 

9% do PIB e 10% da 

população catarinense 

conforme exposto no 

Diagrama 1. No primeiro 

turno os candidatos a 

Prefeito que venceram 

suas eleições somaram 

apenas 11% dos votos. 

Em análise geográfica, demonstrado pelo Mapa 4, percebe-se que as 

mesorregiões Sul e Oeste somam quase 60% das prefeitura conquistadas pelo PP. 

Mapa 4: Prefeituras conquistadas pelo PP nas eleições 2016 

Diagrama 1: Fatores determinantes do IFPM do PP 
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3.5 Partido dos Trabalhadores (PT) 

Em consequência do conturbado período político atual, o PT, partido da então 

presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, sofreu 

drasticamente os efeitos da crise política nacional as eleições municipais, ocasionando 

uma queda de 0.11 do IFPM de 

2012. Em 2016 o IFPM do PT 

passou a ser 0,033, o menor desde 

o início das análises. Em 

observação ao Gráfico 3, percebe-

se a importância da política 

nacional ao nível municipal visto 

que toda ascensão do partido se 

sucedeu a partir nos mandatos do 

ex-presidente Lula (2003-2006 e 

2007-2010).  

Já a análise da dispersão 

geográfica do PT é expressa no Mapa 5, onde é possível visualizar a forte concentração de 

Prefeituras conquistadas no Oeste catarinense. No entanto, o PT acabou por perder a 

administração dos grandes centros urbanos que já havia administrado como Joinville, 

Blumenau, Criciúma, Chapecó, Concórdia e Rio do Sul. A partir de 2017 o maior 

município que será administrado pelo PT será Imbituba com 43 mil habitantes. 

Mapa 5: Prefeituras conquistadas pelo PT nas eleições 2016 

Gráfico 3: Progressão do IFPM do PT 2000 - 2016 
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3.6 Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

 A partir das eleições de 2016 o PSB ganhou destaque no cenário político no estado 

de Santa Catarina, conquistando 6,83% do poder político municipal. Essa evolução foi a 

mais acentuada entre os partidos políticos catarinenses em termos proporcionais, com 

um avanço de mais de 500% com relação ao seu próprio desempenho eleitoral em 2012. 

 Mesmo sendo um partido histórico em Santa Catarina, o PSB sempre teve 

desempenhos eleitorais pífios, com IFPM que variava entre zero e 0,025. O único 

destaque do PSB antes de 2016 havia sido a conquista do município de São José.  

Possivelmente reflexo de mudanças internas, da adesão de um novo grupo político no 

comando partidário e a exposição eleitoral em 2014 com a candidatura à Presidência da 

República de Eduardo Campos e, depois, Marina Silva, o PSB conseguiu em entrar no 

cenário político catarinense. Em 2016 conquistou 10 municípios, alguns com PIB e 

população relevantes (Chapecó, Balneário Camboriú, Brusque e Rio Negrinho).  

 Em decorrência disto, é perceptível no Diagrama 3 que os elementos essenciais 

para o IFPM do PSB foram o PIB; Votos e População Governada, enquanto que os 

municípios governados correspondem a apenas 3% dos municípios catarinenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Democratas (DEM) 

Sendo o terceiro partido com maior força política até o ano de 2008, o DEM se 

demonstrou em suas duas últimas eleições municipais como uma força política 

inexpressiva no estado de Santa Catarina, atingindo em 2012 e 2016 o IFPM de 0,01. 

 O declínio do DEM a partir de 2011 deve-se ao fato da fundação do PSD e 

consequente migração maciça dos dirigentes partidários e muitos filiados para o novo 

partido. Por decorrência desse fato, o DEM conseguiu apenas três prefeituras no estado 

Diagrama 3: Fatores determinantes do IFPM do PSB 
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de Santa Catarina em 2016, sendo o município mais expressivo o de Pomerode que ocupa 

o 25º PIB dentro do estado e tem uma população aproximadamente de 31.800 habitantes. 

 

3.8 Outros partidos 

Foram incluídos nessa categoria todos os partidos que adquiriram o IFPM menor 

que 0,05, sendo estes: Partido Democrático Trabalhista (PDT); Partido Republicano (PR) 

e o Partido Popular Socialista (PPS). Em análise sucinta, o PDT elegeu três prefeitos, 

quatro a menos que em 2012, conseguindo manter apenas uma prefeitura expressiva em 

2016 (munícipio de Bombinhas). Nos municípios a ser governados a partir de 2017, a 

população é inferior a 20 mil habitantes, podendo os considerar pequenos. Em relação ao 

PPS, o mesmo conseguiu apenas um município, Fraiburgo, de média relevância, 

ocupando esse o 47º lugar do PIB estadual, e o 39º lugar em tamanho populacional. 

Mesmo assim, o PPS teve um acréscimo do IFPM em relação a 2012, visto que nas 

eleições anteriores o mesmo tinha conquistado dois municípios com população entre 2 

mil e 3 mil habitantes (município de Bom Jesus e Capão Alto). 

 Por fim, o PR teve um acréscimo extraordinário em seu IFPM em comparação a 

todos os outros anos, podendo ser considerada a 7º força política mais importante do 

estado, com 2,27% do poder político municipal a partir das eleições 2016. O PR 

conquistou 12 municípios, 11 a mais do que em 2012. 

Os demais partidos que não aparecem nos índices da presente análise. Isto deve-

se ao fato de nenhum outro partido ter vencido eleições ao poder executivo municipal. 

Pode-se afirmar que existem outras forças partidárias em Santa Catarina, que 

desempenham papel e conquistam cadeiras legislativas nas eleições proporcionais ou 

mesmo disputam as eleições majoritárias. No entanto, a partir de uma delimitação de 

“cidades governadas”, os únicos partidos que alcançaram expressão em 2016 foram os 

partidos citadas nesta análise. 
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Lista de siglas 

 

DEM: Democratas 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IFPM: Índice de Força Política Municipal 

PFL: Partido da Frente Liberal 

PIB: Produto Interno Bruto 

PMDB: Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

PP: Partido Progressista 

PR: Partido da República 

PSB: Partido Socialista Brasileiro 

PSD: Partido Social Democrático 

PSDB: Partido da Social Democracia Brasileira 

PT: Partido dos Trabalhadores 

TRE - SC: Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina 
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Síntese dos Dados 

2000 

Partido 
Nº de 

cidades 
% de 

cidades  PIB total 
PIB 
% 

Pop. 
Governada 

Pop. 
Gov. 

% 

Votos 
Recebidos 
(eleitos)  

Votos 
Recebidos % 

DEM 58 19,80 7.253.157,99 16,75 1.037.678 19,37 328.279 18,41 

PMDB 114 38,91 12.722.987,85 29,38 1.619.247 30,23 492.240 30,31 

PP 73 24,91 10.148.308,38 23,43 1.195.814 22,33 371.499 21,21 

PSDB 19 6,48 3.872.825,32 8,94 442.462 8,26 116.608 4,91 

PT 13 4,44 8.041.799,90 18,57 817.894 15,27 242.459 17,18 

PSD 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Outros 16 5,46 1.272.834,92 2,94 243.265 4,54 70.810 7,98 

Total 293   43.311.914,37   5.356.360   1.615.557   

 

2004 

Partido 
Nº de 

cidades 
% de 

cidades PIB total 
PIB 
% 

Pop. 
Governada 

Pop. 
Gov. 

% 

Votos 
Recebidos 
(eleitos) 

Votos 
Recebidos % 

DEM 43 14,68 15.656.644,38 20,23 1.135.311 19,66 340.552 16,16 

PMDB 116 39,59 18.709.682,78 24,17 1.586.808 27,48 460.072 25,27 

PP 70 23,89 9.216.502,06 11,91 796.353 13,79 260.878 13,87 

PSDB 27 9,22 20.353.612,04 26,30 1.531.636 26,53 453.980 17,68 

PT 23 7,85 8.523.717,90 11,01 436.464 7,56 139.239 18,63 

PSD 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00   0,00 

Outros 14 4,78 4.932.832,12 6,37 287.606 4,98 80.386 8,38 

Total 293   77.392.991,28   5.774.178   1.715.420   

 

2008 

Partido 
Nº de 

cidades 
% de 

cidades PIB total 
PIB 
% 

Pop. 
Governada 

Pop. 
Gov. 

% 

Votos 
Recebidos 
(eleitos) 

Votos 
Recebidos % 

DEM 43 14,68 23.365.001,29 18,95 1.029.364 17,01 350.734 16,58 

PMDB 112 38,23 29.529.552,82 23,95 1.763.088 29,13 555.137 28,80 

PP 55 18,77 27.890.514,35 22,62 1.085.935 17,94 357.835 17,62 

PSDB 34 11,60 12.474.358,17 10,12 797.659 13,18 250.118 10,69 

PT 35 11,95 23.124.627,73 18,76 1.045.090 17,27 291.876 17,17 

PSD 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

PSB 1 0,003 306.561,34 0,25 13.202 0,22 36.506 2,90 

Outros 14 4,78 6.898.927,59 5,60 331.451 5,48 81.920 6,24 

Total 293   123.282.981,94   6.052.587   1.887.620   
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Síntese dos Dados (continuação) 

2012 

Partido 
Nº de 

cidades 
% de 

cidades  PIB total (R$) 
PIB 
% 

Pop. 
Governada 

Pop. 
Gov. 

% 

Votos 
Recebidos 
(eleitos) 

Votos 
Recebidos % 

DEM 5 1,71 616.454,00 0,40 47.135 0,74 17.370 0,66 

PMDB 105 35,84 47.273.768,00 30,82 2.080.561 32,70 731.366 30,18 

PP 46 15,70 38.048.267,00 24,81 1.057.755 16,62 311.590 13,27 

PSDB 24 8,19 15.049.342,00 9,81 668.151 10,50 240.590 12,01 

PT 45 15,36 18.216.151,00 11,88 842.857 13,25 271.345 14,17 

PSD 54 18,43 30.712.232,00 20,02 1.484.082 23,32 475.315 22,10 

PSB 3 1,024 2.085.970,99 1,08 80.603 1,27 20.414 1,23  

Outros 14 4,78 3.469.203,00 2,26 182.193 2,86 52.692 6,39 

Total 293   153.385.417,00   6.362.734   2.100.268   
 

2016 

Partido 
Nº de 

cidades 
% de 

cidades  PIB total (R$) PIB % 
Pop. 

Governada 
Pop. 

Gov. % 

Votos 
Recebidos 
(eleitos) 

Votos 
Recebidos % 

DEM 3 1,02% 2.505.335,99 1,17% 61.451 0,89% 19.277 0,96% 

PMDB 100 33,90% 86.492.077,48 40,38% 2.494.680 36,10% 675.079 33,57% 

PP 46 15,59% 18.564.965,22 8,67% 689.515 9,98% 221.108 10,99% 

PSDB 39 13,22% 38.214.714,49 17,84% 1.304.198 18,87% 389.022 19,34% 

PT 20 6,78% 3.371.560,16 1,57% 144.000 2,08% 55.313 2,75% 

PSD 61 20,68% 43.146.578,36 20,14% 1.460.560 21,14% 429.738 21,37% 

PSB 10 3,39% 17.225.614,57 8,04% 563.152 8,15% 155.975 7,76% 

Outros 16 5,42% 4.696.427,487 2,19% 192.997 2,79% 65.723 3,27% 

Total 295 
 

214.217.273,75 
 

6.910.553 
 

2.011.235 
 

 

2000 2004 2008 2012 2016

PMDB 32,21% 29,13% 30,02% 32,38% 35,98%

PSD 0,00% 0,00% 0,00% 20,97% 20,83%

PSDB 7,15% 19,93% 11,46% 10,13% 17,32%

PP 22,97% 15,87% 19,21% 17,60% 11,31%

PSB 0,00% 0,00% 2,46% 1,15% 6,83%

PT 13,86% 11,26% 16,28% 13,66% 3,30%

DEM 18,58% 17,68% 16,80% 0,88% 1,01%

Outros 5,23% 6,13% 3,78% 3,27% 3,42%

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Evolução do IFPM

Partido
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