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Este trabalho integra a pesquisa em andamento intitulada “Diagnóstico Socioambiental e 

proposições de planejamento territorial: Anitápolis, São Bonifácio, Imbuia e Vidal Ramos (Santa 

Catarina)”, que tem como objetivo realizar o diagnóstico socioambiental regional para subsidiar 

a formulação de políticas públicas de planejamento territorial (escala local e regional). A 

pesquisa também visa contribuir aos estudos regionais catarinenses, especialmente em áreas 

ainda não suficientemente investigadas, como esses pequenos municípios periféricos da vertente 

Atlântica catarinense. A unidade regional é analisada a partir de uma perspectiva explicativa de 

totalidade e de inter-relação entre os elementos da natureza e da sociedade (MAMIGONIAN, 

1999 apud ROCHA et al., 2012). A interdisciplinaridade é alcançada por meio dos estudos a) do 

quadro natural, através da perspectiva de Geossistema (Sotchava), e b) das especificidades da 

Formação Sócio-Espacial (Santos, 1977), conforme propõe Mamigonian (1999). Para o 

levantamento da problemática socioambiental in loco é aplicado, com adaptações, o “Manual 

metodológico de estudos ambientais e de reordenamento territorial” do IBGE (MAGNAGO et 

al., 1997). O presente trabalho, que conta com os resultados parciais alcançados no exercício de 

planejamento regional desenvolvido em disciplinas dos cursos de Geografia Bacharelado e do 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental 

(PPGPLAN) da FAED/UDESC, objetivou atualizar as informações e os dados socioeconômicos 

dos municípios de Anitápolis e São Bonifácio. Os procedimentos metodológicos consistiram no 

levantamento e sistematização de dados estatísticos disponíveis nas plataformas do IBGE e do 

SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). 

O censo demográfico do IBGE, dos municípios de Anitápolis e São Bonifácio, dos anos 

de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2017 (estimativa), mostram uma relativa queda populacional ao 

compararmos com a população catarinense em geral. Conforme pode-se ver na Tabela 1. 
 

Tabela 1. População de Anitápolis e São Bonifácio (1970 a 2017) 

 1970 % 1980 % 1991 % 2000 % 2010 2017* 

Santa Catarina 2.901.660 100 3.628.992 100 4.541.994 100 5.356.360 100 6.248.436 7.001.161 

Anitápolis 4.623 0,15 4.598 0,12 3.564 0,078 3.234 0,06 3.214 3.248 
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Fonte: IBGE e SEPLAN - Santa Catarina: estudo da evolução populacional, 1989. * 2017 valores estimados 

segundo IBGE, Cidades (2010). 

 

No município de Anitápolis na década de 1970, a população rural apresentava 

superioridade em número de habitantes. Cerca de 40 anos depois, em 2010, essa diferença reduziu 

para menos da metade. Já em São Bonifácio, o processo é ao contrário, a população urbana no ano 

de 1970 era maior que a rural; em 2010 a população rural passa a ser maior. Como pode-se 

observar na Tabela 2. 
 

Tabela 2. População rural e urbana de Anitápolis e São Bonifácio (1970 a 2010). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: IBGE, Diretoria de 
Estatística, Geografia e Cartografia. 

SEPLAN, Santa Catarina: estudo da evolução populacional, 1989. 

 

O trabalho ora desenvolvido para esta pesquisa contribuiu para o aprendizado de 

diferentes aplicações metodológicas, destacando-se os levantamentos e sistematizações realizados 

a partir das bases de dados disponíveis no IBGE e no SIDRA, além da atualização de dados e 

mapas dos municípios de Anitápolis e São Bonifácio. Contudo, registram-se algumas 

dificuldades encontradas nas etapas encaminhadas, dentre as quais o processo de levantamento de 

dados específicos no SIDRA e a formatação de gráficos e tabelas. 
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São Bonifácio 3.403 0,11 3.534 0,09 3.373 0,074 3.218 0,06 3.008 2.899 

ANO TOTAL 

ANITÁPOLIS 
TOTAL 

 

SÃO BONIFÁCIO 

RURAL 
URBANA RURAL 

URBANA 

1970 4.623 
4.142 

481 3.403 350 1.072 

1980 4.598 4.033 565 3.534 2.962 572 

1991 3.564 2.534 1.030 3.373 2.717 656 

2000 3.234 2.120 1.114 3.218 2.536 682 

2010 
3.214 

1.899 1.315 3.008 2.323 685 


