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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 (municípios de Anitápolis, São Bonifácio, Imbuia e Vidal 

Ramos) 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 municípios periféricos da Região da Grande Florianópolis. 

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 de Mestrado Profissional 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 processo de colonização do município de São Bonifácio tem origem em 1863 

quando alemães da Westphália se fixaram na Colônia Teresópolis (atual município de 

Águas Mornas), transferindo-se posteriormente para o vale do rio Capivarí em São 

Bonifácio. A ocupação de Anitápolis iniciou em 1907, através de um Núcleo Colonial 
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criado com o intuito de receber imigrantes, em sua maioria também de origem 

germânica. Em ambos os municípios prevalecia a presença de grupos indígenas 

Xokleng, que dominavam o território compreendido nos vales atlânticos e nas encostas 

da Serra Geral em Santa Catarina, os quais foram dizimados ou expulsos a partir do 

processo de ocupação com pequenas propriedades familiares de origem europeia 

(SANTOS, 1987).  

 Os censos demográficos do IBGE de 1970 a 2010 revelaram uma dinâmica social 

modesta, sem alterações significativas, tanto em Anitápolis como em São Bonifácio. 

Porém, verificou-se um crescimento populacional negativo e uma predominância de 

população residente de adultos e idosos, enquanto parte significativa de jovens migra para 

as cidades mais dinâmicas economicamente, em busca de empregos, educação etc. A 

economia dos dois municípios é dominada pelo setor primário, sobretudo, com lavouras 

de milho, mandioca, tomate, alho e cebola. O turismo ecológico, histórico e religioso é 

uma importante alternativa econômica local, contribuindo para a geração de emprego e 

renda, embora não suficiente para estancar a emigração. 

  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. 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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