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1. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada neste diagnóstico segue os propósitos de uma 

caracterização social e econômica com base nas diretrizes da Lei Federal n° 

11.445/2007, atendendo à normatização quanto aos conteúdos e processos, 

adotando-se as orientações referentes à construção dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico. 

Visando à caracterização econômica e social abordada neste documento, 

foram utilizados dados e arquivos coletados em instituições públicas e privadas, 

como também consultas em livros, documentos, pesquisas e demais publicações 

pertinentes. 

Como principal e mais recente fonte de dados, têm-se os Setores 

Censitários do Censo Demográfico 2010, elaborado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que traz informações da população e seus 

domicílios, englobando vários aspectos como escolaridade, nível de vida e 

habitação.  

Ressalta-se que no município de Vargem Bonita não há delimitação de 

bairros por meio de legislação, o que implica não haver informações destas 

subdivisões no Censo Demográfico. A delimitação instituíida pelo IBGE se dá em 

âmbito urbano e rural, e não por bairros. 

Outra fonte de informações utilizada é o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB ) do Programa Saúde da Família (PSF), coordenado pela 

Secretaria Municipal da Saúde, que trata de aspectos sanitários e populacionais.  

Dados do mercado de trabalho e o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal foram obtidos no Ministério do Trabalho e Emprego e no Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, respectivamente. 

Destacam-se como principais fontes de dados para a análise 

intramunicipal os Setores Censitários/Censo Demográfico, IBGE (2010), os relatórios 

do SIAB pela desagregação das informações em bairros e localidades, o que 

possibilita inclusive a análise por UTAP, dimensão territorial que delimita parte deste 

diagnóstico. Cabe registrar o envolvimento, de forma direta e indireta, da equipe 

técnica da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita que atua nas quatro áreas do 

saneamento básico no âmbito municipal. 
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De acordo com as orientações da Política Nacional de Saneamento 

Básico, instituída pela Lei n° 11.445/2007 e o Decreto nº 7.217/2010, deve-se 

estabelecer como unidade espacial de planejamento a bacia hidrográfica. Em 

Vargem Bonita, esta delimitação foi modificada, visto que o município apresenta 

particularidades diferenciadas entre sua sede urbana e área rural, acarretando uma 

condição desfavorável para o diagnóstico. Para facilitar a elaboração dos relatórios 

técnicos, o planejamento das ações e a participação popular, o município foi dividido 

em Unidades Territoriais de Análise e Planejamento (UTAP), denominadas de UTAP 

Centro e UTAP Campina da Alegria. 

As UTAP são consideradas níveis de desagregação internos ao 

município, uma vez que as cidades apresentam padrões diferenciados de 

desenvolvimento entre as localidades. Neste diagnóstico, optou-se por uma divisão 

alternativa das Unidades Territoriais de Análise e Planejamento baseada na divisão 

por setor censitário, conforme o censo demográfico realizado em 2010 pelo IBGE. 

Esta mostrou-se uma rica fonte de informações desagregadas, as quais permitem a 

análise intramunicipal com o maior número possível de informações sociais, 

econômicas e demográficas. 
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2. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CULTURAL, AMBIENTAL E DE 
INFRAESTRUTURA 

2.1 LOCALIZAÇÃO 

O município de Vargem Bonita está localizado ao oeste de Santa 

Catarina, inserido na microrregião do Meio Oeste de Santa Catarina e pertence à 

AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense. 

De acordo com os dados do IBGE (CIDADES, 2010), Vargem Bonita 

possui uma área de 298,498 km² e uma densidade demográfica de 16,06 hab./km², 

estando a 426 km da capital Florianópolis, a 38,6 km de distância de Joaçaba e 62,2 

Km de Concórdia. Está a uma latitude de 27° 00' 24" sul e longitude 51° 44' 24". A 

Figura 1 apresenta a localização geográfica do município. 

Figura 1 - Mapa de localização do município de Vargem Bonita. 

 
Fonte: IPAT/UNESC, 2015. 
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O município de Vargem Bonita foi criado oficialmente em 30 de março de 

1992. Tem uma localização privilegiada, no meio oeste catarinense. Seus primeiros 

imigrantes foram de origem italiana, oriundos do Rio Grande do Sul.  

O nome de Vargem Bonita foi dado pelos Tropeiros que usavam a 

localidade para repouso noturno, onde acampavam junto ao encontro das águas de 

três riachos. Várzeas, vales e lindos montes, cativaram os seus fundadores, que 

viram na exuberante Vargem Bonita um local muito acolhedor. Construíram suas 

primeiras casas a pau-a-pique. Era o início da colonização de Vargem Bonita.  

Vargem Bonita oferece como atrativos turísticos a Imbuia centenária, o 

Belvedere, com 1.224 metros de altitude e a Igreja São Marcos, que foi construída 

em 1950 e conserva sua arquitetura original até os dias de hoje. A Figura 2 

representa um pouco da história do Município de Vargem Bonita, onde A e B 

apresentam a Igreja de São Marcos antes e depois. A Figura C mostra a Prefeitura 

Municipal e a D a entrada da cidade. 

Figura 2 - Foto de Vargem Bonita antes e nos dias atuais  

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, 2015; BRASILOCAL, 2015.  

A principal atividade econômica do município de Vargem Bonita é a 

celulose, utilizada na fabricação de papel e embalagens para o mercado interno e 

externo, sendo o pinus, a principal matéria-prima da produção de papel. 

2.2 POPULAÇÃO 

2.2.1 Evolução demográfica 

Segundo o censo demográfico do IBGE (2010), o município de Vargem 

Bonita, em 2010, possuia uma população total de 4.793 habitantes. Destes, 2.116  

A B 
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habitantes (44,15%) estão no meio rural e 2.677 habitantes (55,85%) estão em área 

urbana. A densidade demográfica do município, em 2010, era de 16,06 hab./km². Já 

no ano de 2014, segundo as estimativas do IBGE, a população de Vargem Bonita 

era de 4.713 habitantes, havendo um decréscimo de 1,70% em relação ao censo 

demográfico de 2010.  

Tabela 1 - Evolução demográfica de Vargem Bonita, 2000 e 2010.  
População Vargem Bonita 

Situação do domicílio 2000 2010 

Urbana 2.199 2.677 

Rural 2.959 2.116 

Total 5.158 4.793 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010. 

A Tabela 1 e a  

Figura 3 apresentam o número de residentes em Vargem Bonita 

apresentados nos Censos Demográficos de 2000 e 2010. Considerando-se que o 

município de Vargem Bonita foi desmembrado de Catanduvas, em 1992, não 

havendo dados de setores censitários anteriores para a análise. 

Nota-se um decréscimo na população do município, bem como pode ser 

observada uma diminuição significativa da população rural, acompanhando a 

tendência nacional. 

Figura 3 – Evolução demográfica de Vargem Bonita, 2000 e 2010.  

 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010. 

A Figura 4 ilustra a evolução da população urbana e rural no município de 

acordo com os censos demográficos de 2000 e 2010, realizados pelo IBGE. 
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Conforme apresentado, Vargem Bonita acompanha a tendência nacional, 

onde a população rural tem diminuído, enquanto a população urbana vem 

aumentando. Porém, com essa tendência, surge a necessidade de planejar, 

adequadamente, o crescimento local, delimitando as áreas que devem ser 

exploradas ou preservadas, tanto comercial como residencialmente. 

Figura 4 - População urbana e rural (%) em Vargem Bonita, 2000 e 2010.  

 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010. 

Entre os censos demográficos é possível verificar que o ritmo de 

crescimento da população tem caído e a área rural tem sofrido êxodo, característica 

em grande parte dos municípios brasileiros.  

A Tabela 2 mostra a taxa de crescimento da população entre os censos 

demográficos no município. 

Tabela 2 - Taxa de crescimento intercensitária da população residente.  
Período 2000-2010 

Urbana 16,70% 

Rural -26,12% 

Total -9,42% 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010. 

Quanto ao gênero, verifica-se que a população é bem dividida (Figura 5 e 

Tabela 3), em, aproximadamente, 50%. Em todas as décadas do período em 

análise, o número de residentes homens superava o do gênero feminino. 
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Figura 5 - População residente (%) de acordo com o gênero.  

 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010. 

No entanto, cabe salientar que essas diferenças são muito pequenas e 

ressalta-se a similar distribuição entre os gêneros. 

Tabela 3 - População residente em Vargem Bonita, segundo o gênero, 2000 e 2010. 
População Vargem Bonita (gênero) 

Gênero 2000 2010 

Homens 2.600 2.428 

Mulheres 2.558 2.365 

Total 5.158 4.793 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010. 

2.2.2 Projeção populacional 

Seguindo os preceitos do presente diagnóstico, foram elaboradas 

projeções da população, com vistas a estimar o número total de habitantes em um 

horizonte de 20 (vinte) anos, a partir de 2014, levando em consideração dados 

oficiais do DATASUS. 

Estes números foram obtidos por meio de modelos estatísticos e podem 

sofrer inúmeras interferências, devido à dinamicidade de um município como 

Vargem Bonita, cuja atividade econômica vem apresentando sinais claros de 

mudança ao longo dos últimos anos. Portanto, o objetivo é apresentar uma base, 

considerando a trajetória da evolução populacional durante o período 1997-2013.  
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Dentre os modelos estatísticos estimados, concluiu-se que o melhor 

resultado obtido foi o de um modelo autorregressivo integrado de média móvel 

(ARIMA 0, 1, 3). O modelo adotado permite estimar i) a previsão para a população 

residente do município de Vargem Bonita e ii) os limites superior e inferior para a 

projeção dessa população em um intervalo de confiança de 95%. Os resultados da 

estimativa são apresentados na Tabela 4 e ilustrados na Figura 6. 

Tabela 4 - Estimativa de população residente de Vargem Bonita (1997-2035). 

Ano 
População 
DATASUS 

População 
Estimada 

Erro Padrão Limite Inferior Limite Superior 

1997 5425     

1998 5330 5379    

1999 5235 5284    

2000 5140 5189    

2001 5064 5119    

2002 5025 5043    

2003 4964 5004    

2004 4835 4955    

2005 4763 4801    

2006 4692 4744    

2007 4321 4737    

2008 4364 4304    

2009 4279 4358    

2010 4795 4566    

2011 4765 4702    

2012 4738 4782    

2013 4752 4501    

2014  4643 130 4389 4897 

2015  4642 184 4282 5001 

2016  4346 225 3905 4786 

2017  4300 225 3859 4740 

2018  4254 225 3814 4695 

2019  4209 225 3768 4649 

2020  4163 225 3723 4604 

2021  4118 225 3677 4558 

2022  4072 225 3632 4513 

2023  4026 225 3586 4467 

2024  3981 225 3540 4421 

2025  3935 225 3495 4376 

2026  3890 225 3449 4330 

2027  3844 225 3404 4285 

2028  3799 225 3358 4239 

2029  3753 225 3312 4193 

2030  3707 225 3267 4148 
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Ano 
População 
DATASUS 

População 
Estimada 

Erro Padrão Limite Inferior Limite Superior 

2031  3662 225 3221 4102 

2032  3616 225 3176 4057 

2033  3571 225 3130 4011 

2034  3525 225 3084 3966 

2035  3479 225 3039 3920 

Fonte: Elaborado a partir de dados publicados pelo DATASUS. 
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Figura 6 - Estimativa de população residente de Vargem Bonita (1997-2035). 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados publicados pelo DATASUS. 
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Da regressão estimada, conclui-se que a população residente decrescerá 

a uma taxa de aproximadamente 46 habitantes por ano, até 2035. A projeção 

calculada para a população em 2035 será de 3.479 habitantes, com 95% de chance 

de ser algum valor dentro do intervalo entre 3.039 e 3.920 habitantes.  

Naturalmente, a previsão ignora fatores exógenos que possam alterar a 

trajetória de crescimento populacional estimada, pois o cálculo considera apenas o 

ritmo de crescimento dessa população observada no período 1997-2013. Elementos 

exógenos como, por exemplo, a instalação de empresas de grande porte, com alta 

demanda de mão de obra não residente no município, pode afetar essa trajetória 

estimada. 

A projeção das populações urbana e rural consiste em cálculo realizado 

conforme os dados calculados para a população total estimada, portanto, adota-se 

uma metodologia mais simples, baseada em uma progressão aritmética para a 

proporção das populações urbana e rural do município. A equação característica da 

proporção da população urbana é definida por: 

𝑈𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 

Sendo:  

𝑈𝑡 : Proporção da população urbana no ano 𝑡. 

𝑎 : Intercepto calculado. 

𝑏 : Coeficiente angular calculado. 

𝑡 : Ano. 

A proporção da população rural consistirá na simples diferença entre um 

(equivalente a 100%) e a proporção da população urbana calculada. A equação 

característica da proporção da população rural é definida por: 

𝑅𝑡 = 1 − 𝑈𝑡 

Sendo: 

𝑅𝑡 : Proporção da populaça rural no ano 𝑡. 

Segundo dados dos Censos do IBGE para os anos 2000 e 2010, a 

proporção da população Urbana de Vargem Bonita correspondia a 42,63% em 2000 

e 55,85% em 2010 (IBGE, 2014). A proporção da população rural, por sua vez, 

correspondia a 57,37% em 2000 e 44,15% em 2010. O cálculo da equação 

característica da proporção da população urbana resultou em: 

𝑈𝑡 = −26,01263 + 0,01322𝑡 
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Os resultados da projeção das populações urbana e rural são 

apresentados na Tabela 5 e ilustrados na Figura 7: 

Tabela 5 - Estimativa das populações Urbana e Rural (2008-2035). 

Ano Urbana Rural 
População 
Estimada 

Urbana Rural 

2008 53,21% 46,79% 4304 2290 2014 

2009 54,53% 45,47% 4358 2376 1981 

2010 55,85% 44,15% 4566 2550 2016 

2011 57,17% 42,83% 4702 2688 2014 

2012 58,50% 41,50% 4782 2797 1985 

2013 59,82% 40,18% 4501 2693 1809 

2014 61,14% 38,86% 4643 2839 1804 

2015 62,46% 37,54% 4642 2899 1742 

2016 63,78% 36,22% 4346 2772 1574 

2017 65,11% 34,89% 4300 2800 1500 

2018 66,43% 33,57% 4254 2826 1428 

2019 67,75% 32,25% 4209 2851 1357 

2020 69,07% 30,93% 4163 2876 1288 

2021 70,39% 29,61% 4118 2899 1219 

2022 71,72% 28,28% 4072 2920 1152 

2023 73,04% 26,96% 4026 2941 1086 

2024 74,36% 25,64% 3981 2960 1021 

2025 75,68% 24,32% 3935 2978 957 

2026 77,00% 23,00% 3890 2995 894 

2027 78,33% 21,67% 3844 3011 833 

2028 79,65% 20,35% 3799 3025 773 

2029 80,97% 19,03% 3753 3039 714 

2030 82,29% 17,71% 3707 3051 657 

2031 83,61% 16,39% 3662 3062 600 

2032 84,94% 15,06% 3616 3071 545 

2033 86,26% 13,74% 3571 3080 491 

2034 87,58% 12,42% 3525 3087 438 

2035 88,90% 11,10% 3479 3093 386 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2000, 2010). 
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Figura 7 - Estimativa da população Urbana e Rural (2000-2035). 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2000, 2010). 
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2.3 UNIDADES TERRITORIAIS DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO 

Conforme descrição da metodologia abordada no Capítulo 3, a concepção 

das UTAPs para o Diagnóstico Social seguiu uma delimitação diferenciada, com 

base em características locais, o que coincidiu com os setores censitários do IBGE e 

permitiu a utilização de dados dos Setores Censitários/Censo Demográfico (IBGE, 

2010). Compõe esta divisão a UTAP Centro e Campina da Alegria. A Figura 8 ilustra 

a delimitação das unidades de análise, considerada neste diagnóstico e a Tabela 6 

os bairros e localidades pertencentes às UTAPs. 

Figura 8 - Mapa de delimitação das UTAP segundo os Setores Censitários/Censo 
Demográfico – Vargem Bonita, 2010. 

 
Fonte: IPAT/UNESC, 2015. 
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Tabela 6 - Relação de bairros e localidades pertencentes a cada UTAP. 
UTAP Centro UTAP Campina da Alegria 

Bairros/Localidades Bairros/Localidades 

1 – Assentamento Vinte e Cinco de Maio 1 – Campina da Alegria 

2 – Linha Pingador 2 – Linha Rio do Mato 

3 – Linha Coração 3 – Linha Maderil 

4 – Linha Tunal 4 – Linha Tamanduá 

5 – Linha Vista Alegre 5 – Linha Nove de Novembro 

6 – Linha Nossa Senhora do Carmo 6 – Linha do Pinha Grande 

7 – Bairro Anzolin 7 – Linha Campo Comprido 

8 – Linha Grando 8 – Linha São José 

9 – Bairro Domicilia Cassiano 9 – Linha Três Galhos 

10 – Centro  

11 – Bairro Alvorada  

12 – Bairro Brasilia  

13 – Bairro Bela Vista I  

14 – Bairro Bela Vista II  

Fonte: IPAT/ UNESC, 2015. 

A UTAP Centro está localizada na região sul do município de Vargem 

Bonita, compreende a maior concentração de residentes e faz limite ao Oeste com o 

município de Irani, ao Norte com a UTAP Campina da Alegria e ao sudeste com o 

município Catanduvas. 

Tabela 7 - Informações demográficas, segundo a UTAP – Vargem Bonita, 2010.  

UTAP 
Nº setores 
censitários 

População total 
Área 
(Km²) 

Dens. 
Demográfica 

(hab./km²) Total % 

Centro 4 3.452 72,02% 76,2 45,30 

Campina da Alegria 7 1.341 27,98% 222,72 6,02 

Total 11 4.793 100,00% 298,92 16,03 

Fonte: IBGE, 2010. 

A UTAP Centro é composta por quatro setores censitários, possui uma 

área aproximada de 76,2 Km2 e tem uma densidade demográfica superior àquela do 

município: são aproximadamente 45,30 pessoas por Km2. Esta unidade de análise é 

composta por 14 bairros e localidades. Residem nela 3.452 pessoas, representando 

72,02% da população total de Vargem Bonita (Tabela 7). 

O predomínio da população é de cor ou raça branca (2.188 pessoas), 

seguidos pelo de cor ou raça parda (930 pessoas), as pessoas de cor/ raça preta 
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representam a 3ª maior população (225 pessoas). Os considerados de cor amarelo 

somam 103 pessoas, os indigenas são 06 pessoas nesta área, (Tabela 8). 

Tabela 8 - População por cor ou raça segundo a UTAP – Vargem Bonita, 2010.  

Raça/Cor Centro Campina da Alegria Total 

Brancos 2.188 791 2.979 

Pretos 225 78 303 

Amarelos 103 46 149 

Pardos 930 386 1316 

Indígenas 6 2 8 

Fonte: IBGE, 2010. 

A UTAP Campina da Alegria está localizada na região norte tendo como 

limites os municípios de Ponte Serrada ao Noroeste, ao Nordeste o município de 

Água Doce e, ao Sul, a UTAP centro. 

Esta unidade territorial de análise possui 1.341 residentes, simbolizando 

27,98 % da população do município. Possui uma área de aproximadamente 222,72 

Km2 e tem uma densidade demográfica de aproximadamente 6,02 pessoas por Km2. 

Estão inseridos nesta área 09 bairros/localidades. 

Como visto na outra unidade de análise, há o predomínio da população 

de cor ou raça branca ( 791 pessoas), seguidas pelos pardos (386 pessoas) e pelas 

pessoas de cor/raça preta (78 pessoas). Também é registrada a presença de 

pessoas de cor/raça amarela (46 pessoas) e indigenas que somam 02 pessoas.  

A densidade demográfica nesta área é bastante inferior do que a obtida 

na outra UTAP e no municipío de Vargem Bonita, confirmando característica de área 

rural. 

A divisão da população por gênero em Vargem Bonita é simétrica, com 

uma pequena predominância masculina (2.428 residentes em 2010). Na UTAP 

Centro são 1.749 residentes do sexo masculino (50,67%). Acompanhando a mesma 

tendência, na UTAP Campina de Alegria residem 679 homens (50,63%) (Tabela 9). 

Os números abordados são referentes às entrevistas efetivadas pelo IBGE durante o 

censo demográfico de 2010. 

Vale ressaltar que a diferença entre gêneros é muito pequena, tanto no 

município quanto nas unidades de análise, sendo as predominâncias determinadas 

por poucos residentes. 
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Tabela 9 - População por gênero segundo a UTAP – Vargem Bonita, 2010.  

UTAP 
Feminino Masculino 

Total % Total % 

Centro 1.703 49,33% 1.749 50,67% 

Campina da Alegria 662 49,37% 679 50,63% 

Total 2.365 49,34% 2.428 50,66% 

Fonte: IBGE, 2010. 

Outro aspecto importante a ser abordado é a estrutura etária de uma 

população. No diagnóstico foram utilizadas três faixas de idade: crianças – de 0 a 14 

anos; jovens e adultos – de 15 a 64 anos; e idosos – com 65 anos ou mais. A Tabela 

10 apresenta a população das UTAP de acordo com as faixas de idade para o ano 

de 2010. 

Tabela 10 - População por faixa etária segundo a UTAP – Vargem Bonita, 2010.  

UTAP 

Criança Jovens e Adultos Idosos 

(0 a 14 anos) (15 a 64 anos) (65 anos ou mais) 

Total % Total % Total % 

Centro 891 25,81% 2.288 66,28% 273 7,91% 

Campina da Alegria 357 27,40% 911 69,92% 35 2,69% 

Total 1.248 26,25% 3.199 67,28% 308 6,48% 

Fonte: IBGE, 2010. 

Em todas as unidades territoriais de análise a população de jovens e 

adultos sobressai às demais faixas de idade em, aproximadamente, 68%. 

Posteriormente, segue a população de crianças, representando, em, média 26% e a 

idosa, com a média de 5%. Analisando o municÍpio de Vargem Bonita como um 

todo, na faixa etária jovem a maior população está entre 15 e 19 anos, com 448 

habitantes e entre 20 e 24 anos, 392 habitantes. 

Na UTAP Centro, a faixa etária que mais concentra habitantes na 

população jovem é entre 15 e 19 anos, com 311 pessoas, seguida pela faixa entre 

20 e 24 anos, com 286 pessoas, ambas com números de homens superiores ao das 

mulheres. Na população de crianças, a faixa de maior destaque está entre 10 e 14 

anos, com 361 pessoas;mantendo maior número do gênero masculino. Já entre os 

idosos a população entre 65 e 69 anos é a mais significativa, 106 pessoas, ao 

contrário das outras faixas etárias em que o genêro feminino sobressai ao 

masculino. 

Na UTAP Campina da Alegria, entre os jovens e adultos, há maior 

concentração de habitantes entre 15 e 19 anos, 137 pessoas, seguida pela faixa de 

30 a 34 anos, 120 pessoas, apresentando o maior número de homens na primeira 
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classe (15 a 19 anos), e na segunda (30 a 34 anos) este setor se inverte com 

predominância feminina, sendo que a predominância é representada por poucos em 

ambas as classes. Na população considerada crianças, destaque para a faixa entre 

10 e 14 anos, 162 pessoas, representado a maioria por mulheres. E entre os idosos 

a faixa entre 65 e 69 anos conta com 13 pessoas a maior predominância do gênero 

masculino. 

A partir dos dados apresentados, é possível fazer algumas considerações: 

1) A população está concentrada na UTAP Centro do município de 

Vargem Bonita, sendo que a mesma possui uma área muito menor que a UTAP de 

Campina da Alegria, que possui suas caracteristicas rurais.  

2)  A estrutura etária é bem semelhante entre as UTAP: em torno de 25% 

a 27% são crianças e a população de jovens e adultos representa entre 66% e 70% 

e a diferença mais expressiva aparece entre os idosos que na UTAP Centro somam, 

em média, 8% enquanto na UTAP Campina da Alegria somam, aproximadamente, 

3% da população daquela área, tendo como predominância o gênero masculino em 

ambas as UTAP. 

2.4 CARACTERÍSTICAS HABITACIONAIS 

Este item busca traçar um quadro das condições gerais de habitação da 

população de Vargem Bonita. Como base para este perfil, são utilizados os dados 

dos Setores Censitários/Censo Demográfico (IBGE, 2010). O município não possui 

Plano Local de Habitação e Interesse Social, no qual é realizado o levantamento das 

condições de habitação da população de um município, visando à construção de um 

plano que atenda às necessidades habitacionais atuais e futuras. 

2.4.1 Perfil de ocupação domiciliar 

Segundo os Setores Censitários/Censo Demográfico (IBGE, 2010), o 

município de Vargem Bonita possui 1.375 domicílios perticulares pemanentes. Na 

distribuição por UTAP, 1.020 domicílios (74%) estão na UTAP Centro, e 355 (26%) 

localizam-se na UTAP Campina da Alegria.  

Para traçar um perfil de ocupação domiciliar, serão consideradas as 

seguintes situações domiciliares conforme o IBGE: (1) próprios; (2) alugados; (3) 
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cedidos e (4) outras formas de ocupação. A Tabela 11 e a Figura 9 apresentam a 

situação dos domicílios no município de Vargem Bonita conforme a sua situação. 

Tabela 11 - Domicílios por situação segundo a UTAP – Vargem Bonita, 2010.  

Condição 
UTAP 

Total 
Centro Campina da Alegria 

Próprio e quitado 677 93 770 

Próprio em aquisição 118 7 125 

Alugado 134 170 304 

Cedido por empregador 41 65 106 

Cedido de outra forma 48 16 64 

Outra condição 2 4 6 

Densidade domiciliar 
média 

3,38 0,00 3,49 

Total 1.020 355 1.375 

Fonte: IBGE, 2010. 

Na UTAP centro está localizado o maior número de domicílios próprios e 

quitados em total de domicílios da área. São 677 domicílios naquela condição, 

66,37% do total. Aqueles alugados totalizam 134 domicílios, 13,14% dos domicílios 

desta UTAP, sendo a segunda condição mais comum. Logo, tem-se a condição 

próprio em aquisição (11,57%) com total de 118 domicílios, cedido de outra forma 

(4,71%), cedido pelo empregador (4,02%) e outras condições somam 02 domicílios 

na unidade de análise. 

A UTAP Campina da Alegria apresenta características diferenciadas se 

comparada com a UTAP Centro, predomina os domicílios na condição de alugado, 

são 170 (47,89%), na condição próprio e quitado são 93 domicílios, representando 

26,20% dos domicílios desta área. Na terceira posição aparecem os cedidos por 

empregador que somam 65 domicílios (18,31%), cedido de outra forma são 4,51% e 

próprio em aquisição 1,13%, cedido de outra forma somam dois domicílios. 

A partir do exposto, infere-se que as condições de domicílios é bem 

distinta comparando as duas unidades de análise, com destaque para os domicílios 

alugados que na UTAP Campina da Alegria de 355 domicílios, 170 são alugados, 

representando quase a metade desta área de análise. 
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Figura 9 - Domicílios por situação segundo a UTAP – Vargem Bonita, 2010.  

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

2.4.2 Saneamento 

2.4.2.1 Abastecimento de Água 

O sistema de abastecimento de água - SAA de Vargem Bonita é feito 

através da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN para 

atendimento à região urbana (UTAP Urbana) através do Sistema ETA. 

A captação de água ocorre em manancial superficial no Arroio do Agrião e 

no Lago da Divisa e uma captação por poço subterrâneo na sede do município 
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através de um poço tubular profundo, seccionado 120 m de profundidade, que é 

monitorado em alguns parâmetros de qualidade de água e superficialmente. 

O município de Vargem Bonita possui dois pontos de captação para a 

parte urbana do município, sendo elas a captação superficial do Arroio do Agrião e 

um poço subterrâneo. O ponto de captação da Lagoa da Divisa faz o atendimento a 

um bairro específico com caraterísticas urbanas, chamado Campina da Alegria. 

Para o atendimento à comunidade da Campina da Alegria, comunidade 

que mesmo não estando na área urbana do município possui aspectos e 

instrumentos urbanos, a captação é realizada no manancial superficial da Lagoa da 

Divisa, pertencente à bacia Hidrográfica do Rio Chapecozinho. A bacia localiza-se 

em área de silvicultura e existem remanescentes de mata ciliar e nativa. 

Segundo dados do Comitê da Bacia do Rio Jacutinga, em um estudo 

realizado para analisar a qualidade de água do aquífero subterrâneo no município da 

Vargem Bonita, no ano de 2012, foram cadastrados 39 poços profundos no 

município de Vargem Bonita. Desse total, 28 poços estão em operação (71,79%), 11 

se encontram secos ou inativos (28,20%).  

A zona rural do município de Vargem Bonita é um polo produtor regional 

de alimentos, principalmente suínos, aves e leite, atividades que exigem grande 

quantidade de água com qualidade. Do total de poços cadastrados para o município 

de Vargem Bonita, 01 poço está localizado na área urbana (2,5%) e 38 no meio rural 

(97,5%). Dos poços da área rural, 25 (65,8%), são de uso comunitário, ou seja, 

aqueles cuja propriedade é de um grupo de famílias rurais que formam uma 

associação para dividir os custos de perfuração e de manutenção. 

Percebe-se que maioria da água dos poços tubulares profundos é usada 

para o consumo humano, seguido do consumo animal e industrial, garantindo o uso 

múltiplo das águas. 

Conforme os dados dos Setores Censitários / Censo Demográfico (IBGE, 

2010), a maioria dos domicílios de Vargem Bonita possui rede geral de 

abastecimento de água. No total, são 963 domicílios (70,04%) utilizando esta forma 

de abastecimento. Porém, 412 domicílios (29,96%) de Vargem Bonita não são 

cobertos pela rede geral de abastecimento de água, amparando-se em soluções 

alternativas. A principal alternativa utilizada pelos moradores deste município é poço 
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ou nascente, são 209 domicílios (15,20%) nesta condição e a outra opção mais 

utilizada é outra forma, por 203 domicílios (14,76%). 

A análise por unidade territorial de análise e planejamento mostra as 

disparidades internas do município, referente à forma de abastecimento de água. A 

UTAP Centro apresentou a maior taxa de atendimento de água proveniente da rede 

geral de distribuição, são 769 domicílios, 75,39% das residências neste território. A 

UTAP Campina da Alegria apresentou 194 domicílios (54,65%) de seu 

abastecimento proveniente da rede geral de abastecimento. 

A existência de formas alternativas de abastecimento, seja ela individual 

ou coletiva, exige que o município tome as medidas necessárias a fim de aumentar a 

garantia de água para o abastecimento da população não oferecendo risco ao 

consumo. 

2.4.2.2 Sistema de esgotamento sanitário 

No tocante ao esgotamento sanitário, vale frisar que no município de 

Vargem Bonita não existe rede coletora de esgoto que tenha como destino final o 

tratamento adequado. Desta forma, onde lê-se rede geral de esgoto, na verdade, 

trata-se de rede de drenagem pluvial.  

O município de Vargem Grande possui quatro domicílios que não 

possuem banheiro ou sanitário, um problema grave, que implica situação de risco 

ambiental e de saúde pública. Estes domicílios encontram-se tanto na UTAP Centro 

ou Campina da Alegria. Em 2010, eram 1.371 domicílios com banheiro ou sanitário 

na propriedade sendo que destes, 1.018 (74,25%) encontravam-se na UTAP Centro 

e 353 (25,75%) na UTAP Campina da Alegria. 

A proporção de atendimento, conforme pode ser observado, é semelhante 

entre as áreas municipais: 99,80% da população da UTAP Centro possui banheiro 

ou sanitário e na UTAP Campina da Alegria, 99,44% dos domicílios possuem. 

As diferenças ocorrem nas formas de esgotamento sanitário. Na UTAP 

Centro, a forma de esgotamento sanitário mais utilizada é fossa rudimentar 

(43,04%), seguida pela fossa séptica (35,29%). Há da mesma forma, domicílios que 

têm seu esgotamento por meio de rede geral de esgoto ou pluvial (17,35%), e as 

demais formas de esgotamento juntas totalizam 4,12% do total. 
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Na UTAP Campina da Alegria, as formas mais utilizadas são a fossas 

séptica (46,76%) e rudimentar (42,25%). Há, também, domicílios que têm seu 

esgotamento por meio de rede geral de esgoto ou pluvial (7,32%), e as demais 

formas de esgotamento, juntas, totalizam 3,09% do total. 

Desta forma, o principal destino do esgoto doméstico do município de 

Vargem Bonita em 2010 era a fossa rudimentar (42,93%), seguida da fossa séptica 

(38,34%).  

Entre as formas alternativas de esgotamento sanitário que têm o mais 

rápido impacto negativo sobre o meio ambiente, a vala e o lançamento em rio, lago 

ou mar tiveram as seguintes participações: na área urbana, 1% (8 domicílios) é 

direcionado a vala, e 2,99%(24 domicílios) para rio, lago ou mar, já na área rural, 

esse número é representado por 1,89% (11 domicílios) e 0,17% (1 domicílio), 

respectivamente.  

2.4.3 Manejo Resíduos Sólidos 

De acordo com levantamento junto à Prefeitura de Vargem Bonita, o 

serviço de coleta pública é realizado pela empresa CRI Coleta, Reciclagem e 

Industrialização de Lixo Ltda. ME, bem como o serviço de disposição final. Após o 

término da coleta, os resíduos são encaminhados para uma central de triagem, 

localizada no município de Ipumirim/SC. Nesta, os resíduos passam pelo processo 

de triagem, encaminhando para o aterro sanitário apenas os rejeitos. 

No município de Vargem Bonita, a Prefeitura só realiza a coleta seletiva 

na área rural, onde não há coleta convencional. Esse serviço ocorre todo dia 14 de 

cada mês, sendo que em feriados ou finais de semana a coleta ocorre no próximo 

dia útil. Este serviço é realizado através do contrato firmado entre a Prefeitura 

Municipal e a empresa Janete Marques Reciclagens – ME. 

No tocante à análise das Unidades Territoriais de Análise e Planejamento, 

é possível verificar situações semelhantes entre as áreas. Na UTAP Centro, 73,62% 

(522) dos domicílios são atendidos pela coleta de lixo pelo serviço de limpeza do 

município. Como formas alternativas à coleta, a opção mais utilizada é a queima na 

propriedade, 14,10% (100 domicílios).  

Em relação à UTAP Campina da Alegria, 158 domicílios têm seu lixo 

domiciliar coletado (58,74%), outros 52 domicílios utilizam como opções a queima 
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(19,33%), nesta UTAP, 38 domicílios enterram e 19 encontram outros destinos, 

representando 14,13% e 7,06% respectivamente. 

Com base no exposto, infere-se que: 

1) Em geral, o município tem uma boa cobertura do serviço de coleta dos 

resíduos sólidos domiciliares. A deficiência fica por conta da frequência de coleta na 

área rural. Nesta área, as formas de destino final do lixo são mais diversificadas, 

com destaque para queimado na propriedade. No entanto, 51,90% dos domicílios 

utilizam o serviço de coleta. Já no município a taxa de atendimento do serviço de 

coleta é de 77,87%. 

2.4.4 Energia elétrica  

Atualmente, o fornecimento de Energia elétrica no municÍpio é realizado 

pela Celesc. Na Tabela 12 há a representação das classes de consumo. 

Tabela 12 - Classes de consumo atendidas em Vargem Bonita, 2014. 

Classe de consumo Quantidade % 

Residencial 1.075 61,08% 

Comercial 147 8,35% 

Industrial 61 3,47% 

Rural 432 24,55% 

Poderes públicos 42 2,39% 

Consumo Próprio Celesc 1 0,06% 

Iluminação pública 1 0,06% 

TOTAL 1.760 100,00% 

Fonte: Elaboração a partir dos dados obtidos junto a Celesc. 

Grande parte do consumo é destinado ao uso residencial (61,08%) em 

área urbana, seguido de ligações rurais (24,55%), comerciais (8,35%), industriais 

(3,47%) e poderes públicos (2,39%).  

Em contrapartida, a Tabela 13 apresenta dados de uso de energia elétrica 

para o município de Vargem Bonita, segundo a situação dos domicílios, com base 

nos dados do IBGE (2010). Neste caso, há contabilidade dos domicílios que se 

encontravam ocupados durante a realização da pesquisa, o que constrasta com os 

dados obtidos junto das companhias. 

Em ambas as áreas, há ocorrência de domicílios que se utilizam de outra 

fonte de energia elétrica e, também, domicílios que não contam com a mesma. 
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Tabela 13 - Existência de energia elétrica por zona rural e urbana – Vargem Bonita, 
2010.  

Existência de energia elétrica 
Localização domicílio 

Urbana* Rural* 

Tinham 

Total 796 579 

Companhia distribuidora 796 579 

Companhia distribuidora - com 
medidor 793 543 

Companhia distribuidora - com 
medidor - de uso exclusivo 681 489 

Companhia distribuidora - com 
medidor - comum a mais de um 
domicílio 112 54 

Companhia distribuidora - sem 
medidor 3 36 

Outra fonte - - 

Não tinham 7 2 

Fonte: IBGE, 2010. * Divisão segundo SIDRA/IBGE. 

2.5 INFRAESTRUTURA 

No que diz respeito à infraestrutura existente no município de Vargem 

Bonita, as informações, para melhor compreensão, serão separadas em grupos: 

sistema público, sistema de comunicação local e infraestrutura. Estes dados foram 

baseados em contato com a Prefeitura Municipal – Secretaria de Obras, atualizado 

mediante contatos telefônicos. 

2.5.1 Sistemas públicos 

Atualmente, Vargem Bonita é atendida por uma unidade de Corpo de 

Bombeiros. Estes estão localizados no município de Catanduvas, que fica a 13 

quilômetros do município (13 km). Nesta unidade, há dois oficiais contratados para 

prestarem serviço ao município de Vargem Bonita. Estes informaram que não 

possuem projetos junto à comunidade. 

Em contato com a Prefeitura Municipal, foi informado que o municÍpio não 

possui Defesa Civil. 

O atendimento da Polícia Civil e Polícia Militar é realizado no mesmo 

batalhão, sendo que a Civil conta com 01 policial e a Militar com 5, os mesmos se 

dividem na função administrativa, atendimento e de patrulhamento. 
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2.5.2 Sistemas de comunicação  

A comunicação em grande escala ocorre por meio de TV aberta.  

Localmente, o município possui os periódicos jornais Olho Mágico e O 

Fato, que circulam semanalmente trazendo notícias do municÍpio. 

O município de Vargem Bonita não possui uma rádio local, porém 

algumas rádios da região fazem a transmissão das notícias do município, como a 

Catarinense de Joaçaba e Atual FM de Concórdia, ambas com grande audiência na 

região. 

Outro meio de comunicação utilizado pelo município é “O Portal Vargem 

Bonita.com”, que fornece uma gama de informações locais e eventos municipais. 

2.5.3 Infraestrutura  

Encontram-se em Vargem Bonita duas vias federais, a BR-153 e BR-282, 

pavimentadas. A BR 282 atravessa a sede urbana do municípo, no sentido Leste 

possuindo em média 14,6km indo até o limite do município com Irani. Já no sentido 

Oeste a via federal segue até o limite com o município Catanduvas, possuindo mais 

4,1km, totalizando dentro do município, uma extensão de via federal de 18,7 km. 

Em contato com a Prefeitura, foi repassado que Vargem Bonita possui 

linhas intermunicipais as quais são atendidas pela empresa Reunidas.  

O município não tem linha municipal, apenas existe um serviço contratado 

para atender os estudantes. São 03 micro-ônibus, 02 vans, 01 Kombi e 01 ônibus 

grande de propriedade do municÍpio, além de 10 veículos terceirizados. 

O município de Vargem Bonita conta com uma variedade de igrejas, as 

quais são citadas na lista abaixo. 

 Igreja Nossa Senhora Aparecida - na localidade de Campina da 

Alegria. 

 Igreja São Marcos - na localidade de Linha Coração. 

 Igreja São José - na localidade de Linha São José. 

 Igreja Santa Paulina - na localidade do assentamento 25 de Maio. 

 Igreja Nossa Senhora Da Salete - na localidade de Linha Tunalzinho. 

 Igreja Nossa Senhora Aparecida - na localidade do Assentamento 09 

de Novembro. 



 

Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ADM: 2013/2016 

 

 

 39 

 Diagnóstico Socioeconômico, Cultural, Ambiental e de Infraestrutura    Fev/2016 

 Igreja Nossa Senhora do Carmo - na localidade de Linha Nossa 

Senhora do Carmo. 

 Igreja Nossa Senhora de Ávila - na localidade de Linha Três Galhos. 

Vargem Bonita conta com 04 cemitérios, sendo eles: Cemitério Municipal 

Santas Almas, localizado na Rua José de Alencar, Cemitério da Comunidade de São 

José (interior), Cemitério da Comunidade de Coração (interior) e um cemitério 

desativado em Campina da Alegria. 

2.6 SAÚDE  

Na descrição das práticas de saúde e saneamento, foram utilizadas 

informações das ESFs ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Bonita, 

além de consulta à Vigilância Sanitária do município. Para a elaboração dos 

indicadores de saúde (IDHM, longevidade, fecundidade, natalidade e mortalidade 

infantil) foram consultados os Atlas do Desenvolvimento Humano do PNUD – 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano – edições de 2003 e 

2013, a Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina, dados do DATASUS e 

IBGE. 

Além destes, foram consultadas as ESFs para obter o número de crianças 

de 0 a 2 anos que apresentaram problemas nutricionais durante 2012 e o número de 

casos das Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI). 

Foi consultada também a biblioteca virtual do Ministério da Saúde sobre as DRSAI. 

2.6.1 Práticas de saúde e saneamento 

O Município de Vargem Bonita possui um total 85 funcionários locados na 

Secretaria de Saúde, que atendem a população, conforme a Tabela 14.  

Tabela 14 - Quadro de funcionários da Secretária de Saúde, 2014. 

Profissional Número de Funcionário 

Secretário de saúde  1 

Diretor 3 

Supervisor  2 

Chefe de Setor 2 

Agente de Serviço Geral 8 

Agente em Atividade de Saúde 8 

Agente Sanitarista 1 
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Profissional Número de Funcionário 

Agente Atividade Administrativa 2 

Motorista 12 

Assistente Social 1 

Odontólogo 3 

Auxiliar de Consultório Dentário 1 

Médico 3 

Médico Ginecologista 1 

Médico Pediatra 1 

Conselheiro Tutelar 5 

Agente em Atividade de Saúde - CTL 1 

Enfermeiro 3 

Psicólogo 3 

Fonoaudiólogo 1 

Fisioterapeuta 1 

Auxiliar de Enfermagem 3 

Técnico em Enfermagem 1 

Nutricionista 1 

Agente Comunitário de Saúde (ESF) 15 

Assistente Administrativo (ESF) 2 

Farmacêutico 1 

Fonte: Secretária de Saúde de Vargem Bonita, 2014. 

Assim como os demais municípios brasileiros, Vargem Bonita possui o 

PSF – Programa de Saúde da Família, voltado ao atendimento dos habitantes. De 

acordo com a Secretaria de Saúde, o PSF é subdividido em duas unidades de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), que atende 4.546 habitantes, distribuídos em 

1.445 familias. As ESF contemplam as áreas de atuação, conforme apresenta a 

Tabela 15. 

Tabela 15 - Bairros e localidades pertencentes a cada ESF, 2014. 
ESF 

ESF 001 ESF 002 

Centro Linha 25 de Maio 

BR 282 Vila Campina da Alegria 

Bairro Anzolin Assentamento 09 de Novembro 

Bairro Alvorada Linha Pinhal Grande 

Bairro Brasilia Linha Campo Cumprido 

Loteamento Giasson Linha Tamanduá 

Bairro Bela Vista I - 

Bairro Bela Vista II - 

Linha Coração/ CTG - 

Bairro Domicilia Cassiano - 

Linha Fiório - 

Linha Casan - 
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ESF 

ESF 001 ESF 002 

Linha Tunalzinho - 

Linha Madezatti - 

Linha Marcolino - 

Linha São José - 

Linha Pingador - 

Linha Três Galhos - 

Linha Nossa Senhora do Carmo - 

Fonte: Secretaria de Saúde de Vargem Bonita, 2014. 

Conforme informações da Secretaria de Saúde de Vargem Bonita, foram 

desenvolvidas atividades na área de saúde do município, sendo elas:  

 Trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida; 

atendimento a demanda espontânea com a realização de consulta médicas, 

pediátricas, ginecológicas, enfermagem, psicológica, fonoaudióloga, nutricional e 

odontológica. 

 Realização de procedimentos de enfermagem; 

 Cadastramento e posterior atualização de todas as pessoas da 

microárea/ área correspondente; visitas domiciliares; 

 Desenvolvimento de atividades de promoção da saúde, de prevenção 

das doenças e agravos e de vigilância à saúde; 

 Educação em saúde através dos grupos de hipertensos, diabéticos, 

reeducação alimentar e agravos e de vigilância à saúde; grupo de caminhadas e 

grupo de gestantes; 

 Programa antitabagismo; 

 Realização de eletrocardiograma; 

 Campanha contra o câncer de colo de útero e mama- outubro rosa; 

 Campanha contra o câncer de próstata- novembro azul; 

 Campanha de vacinação; campanha de desverminização; 

 Campanha contra pediculose e escabiose; 

 Dia de rastreamento de hipertensão e diabetes; 

 Campanha contra câncer de pele; 

 Campanha contra câncer bucal; 

 Dia de luta contra a AIDS. 
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Na área da criança e do adolescente, são realizados diversos serviços, 

listados a seguir: 

 Consulta de puericultura; 

 Consulta com médico pediatra; 

 Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança e 

adolescente; 

 Educação em saúde nas escolas através do diálogo sobre sexualidade, 

gravidez na adolescência, álcool e escabiose nas escolas; 

 Campanha de vacinação; 

 Campanha de rastreamento de hipertensão infantil. 

Entre as práticas de saneamento realizadas pela Vigilância Sanitária está 

a fiscalização da rede básica de esgoto (caixa de gordura, fossa e sumidouro) e 

análise da água para abastecimento humano. 

2.6.2 Indicadores de saúde 

Dentre os indicadores mais importantes são abordados o IDHM, a 

longevidade, fecundidade, natalidade e mortalidade. 

2.6.2.1 IDHM 

Conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é composto pela longevidade, 

educação e renda. No ano de 2010, o IDHM de Vargem Bonita estava em 0,718. O 

município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 

0,799).  

Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

a Educação, com crescimento de 0,221, seguida por Renda e por Longevidade. 

Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu, em termos absolutos, foi a 

Educação.  

O IDHM passou de 0,596, em 2000, para 0,718, em 2010, sendo uma 

taxa de crescimento de 20,47%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 30,20%, entre 2000 e 2010. 
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Vargem Bonita ocupava a 1362ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 

municípios do Brasil, sendo que 1361 (24,46%) municípios estão em situação melhor 

e 4.204 (75,54%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 293 

outros municípios de Santa Catarina, Vargem Bonita ocupa a 185ª posição, sendo 

que 184 (62,80%) municípios estão em situação melhor e 109 (37,20%) municípios 

estão em situação pior ou igual. 

2.6.2.2 IDHM Longevidade 

O IDHM Longevidade é um dos componentes do IDHM e considera a 

esperança de vida ao nascer, ou seja, o número médio de anos que as pessoas dos 

municípios viveriam a partir do nascimento, sendo mantidos os mesmos padrões de 

mortalidade observados em cada período. 

A esperança de vida ao nascer pode ser considerada como indicador de 

longevidade, pois sintetiza, em um único número, o nível e a estrutura de 

mortalidade de uma população, suas condições sociais, de saúde e de salubridade 

do município, ao considerar as taxas de mortalidade das diferentes faixas etárias em 

determinado espaço geográfico. Todas as causas de morte são contempladas para 

chegar ao indicador, tanto doenças quanto causas externas, tais como violência e 

acidentes. É um importante indicador utilizado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014) e o 

IBGE, o IDHM longevidade em Vargem Bonita para o ano 2010 foi de 0,801. Na 

Tabela 16 é apresentada a longevidade do município, comparativamente, à média 

catarinense. O município de Vargem Bonita possui este indicador inferior ao de 

Santa Catarina e com menor evolução. Verifica-se, ainda, um crescimento deste 

indicador ao longo dos anos considerados. 

Tabela 16 - IDHM Longevidade no município de Vargem Bonita e SC. 
Ano Vargem Bonita Santa Catarina 

2000 0,772 0,812 

2010 0,801 0,860 

Evolução 2000/2010 (%) 3,76% 5,91% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 



 

Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ADM: 2013/2016 

 

 

 44 

 Diagnóstico Socioeconômico, Cultural, Ambiental e de Infraestrutura    Fev/2016 

2.6.2.3 Taxa de Fecundidade 

Segundo o IBGE, a taxa de fecundidade total corresponde ao número 

médio de filhos que teria uma mulher na faixa entre 15 e 49 anos de idade, ao final 

de seu período reprodutivo. O município de Vargem Bonita acompanha a tendência 

de queda em relação à fecundidade estadual. A Tabela 17 apresenta esta taxa para  

Vargem Bonita e o Estado de Santa Catarina, nos anos de 2000 e 2010. 

Tabela 17 - Taxa de Fecundidade no município de Vargem Bonita e SC. 
Ano Vargem Bonita Santa Catarina 

2000 2,4 2,23 

2010 2,2 1,71 

Evolução 2000/2010 (%) -8,33% -23,32% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

2.6.2.4 Taxa de Natalidade 

A taxa bruta de natalidade representa o número de nascidos vivos (por mil 

habitantes) na população residente em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. Em 2000, a taxa bruta de natalidade de Vargem Bonita foi de 5,82 

nascidos vivos por mil habitantes, conforme a Tabela 18. Em 2010, esta taxa passou 

para 2,65 nascidos vivos por mil habitantes, representando no período uma queda 

de aproximadamente 55%.  

No mesmo período, Santa Catarina apresentou uma queda de 23% e o 

país apresentou queda de 22%, portanto, verificou-se uma queda mais acentuada 

na taxa municipal. Entretanto, a queda na taxa estadual foi maior do que a nacional. 

Tabela 18 - Taxa Bruta de Natalidade por 1.000 Habitantes. 
Ano Vargem Bonita Santa Catarina Brasil 

2000 5,82 17,73 19,30 

2001 5,93 16,14 18,07 

2002 5,64 15,51 17,52 

2003 4,34 14,82 17,18 

2004 4,35 14,98 16,67 

2005 4,59 14,37 16,48 

2006 3,55 14,10 15,77 

2007 3,99 13,51 15,71 

2008 3,12 14,07 15,48 

2009 2,95 13,62 15,05 

2010 2,62 13,51 15,00 

Fonte: Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina – Tabnet -DATASUS e IBGE. 
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Analisando a série histórica apresentada na Tabela 18, fica evidente que 

a variação anual da taxa de mortalidade infantil em Vargem Bonita é decrescente, 

portanto, segue a tendência de queda apresentada no estado de Santa Catarina e 

no Brasil. 

2.6.2.5 Taxa de Mortalidade Infantil 

A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de óbitos de 

menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, considerando a população 

residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Em 2000, a taxa de mortalidade infantil do município era de 34,48 óbitos 

para cada 1.000 nascidos vivos, enquanto que a média catarinense e brasileira era 

de, respectivamente, 15,69 e 27,27 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, conforme 

demonstra a Tabela 19Tabela 19. 

Analisando a série histórica apresentada na Tabela 19 fica evidente que a 

variação anual da taxa de mortalidade infantil em Vargem Bonita é oscilante. 

Portanto, não segue a tendência de queda apresentada no estado de Santa Catarina 

e no Brasil. 

Tabela 19 - Mortalidade Infantil por 1.000 Nascidos Vivos. 
Ano Vargem Bonita Santa Catarina Brasil 

2000 34,48 15,69 21,27 

2001 29,41 15,54 19,88 

2002 9,90 15,27 19,26 

2003 37,04 14,11 18,94 

2004 34,09 13,66 17,90 

2005 51,55 12,63 16,98 

2006 25,64 12,57 16,41 

2007 11,76 12,80 15,69 

2008 42,86 11,71 15,03 

2009 0,00 11,34 14,80 

2010 0,00 10,52 13,93 

Fonte: Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina e Tabnet-DATASUS. 

2.6.3 Indicadores e fatores causais de morbidade de doenças relacionadas 
com a falta de saneamento básico (doenças infecciosas e 
parasitárias) 

As categorias das Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental 

Inadequado foram selecionadas em função da forma de transmissão das doenças e 
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considerando as principais estratégias para seu controle. Estes agravos podem estar 

relacionados ao saneamento ambiental inadequado por: abastecimento de água 

deficiente, esgotamento sanitário inadequado, contaminação pela presença de 

resíduos sólidos ou condições de habitação precárias, de modo a possibilitar, 

também, a visualização de medidas de controle comuns a determinado grupo. 

A Tabela 20 apresenta as seguintes categorias como Doenças 

Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (BRASIL, 2010). 

Segundo informações da Vigilância Sanitária de Vargem Bonita, em 2013 

não foi registrado nenhum caso de doença relacionada ao saneamento básico 

inadequado. Das doenças de abrangência da ESF, foram registrados 41 casos de 

micoses superficiais, 32 de conjuntivite, 11 de doenças da pele e 02 casos de 

teníases. 

Tabela 20 - Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (Drsai) 
de Vargem Bonita, 2014.  

Categoria Doenças 

1. Doenças de transmissão feco-oral 

Diarreias* 

Febres entéricas* 

Hepatite A* 

2. Doenças transmitidas por inseto vetor 

Dengue* 

Febre Amarela* 

Leishmanioses* 

L. tegumentar 

L. visceral 

Filariose linfática* 

Malária* 

Doença de Chagas* 

3. Doenças transmitidas através do contato com a água 
Esquistossomose* 

Leptospirose* 

4. Doenças relacionadas com a higiene 

Doenças dos olhos** 

Tracoma* 

Conjuntivites** 

Doenças da pele** 

Micoses superficiais** 

5. Geo-helmintos e teníases 
Helmintíases** 

Teníases** 

Fonte: Brasil, 2010, p. 65. CID-10: Classificação Internacional de Doenças. Revisão 1996 (OMS, 
1997). *Doenças de abrangência da Vigilância Sanitária. **Doenças de abrangência da ESF. 

O grupo de doenças infecciosas intestinais definidas pela OMS é utilizado 

como categoria para tabulação de dados na Classificação Internacional de Doenças 

(OMS 1985, 1997) apresentadas na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Grupo de Doenças Infecciosas Intestinais, 2014. 
Categoria Doenças 

Doenças infecciosas intestinais 
(Categoria da Classificação Internacional 
de Doenças) 

Cólera** 

Febre Tifoide e Paratifoide* 

Infecções intestinais bacterianas** 

Intoxicações alimentares bacterianas* 

Amebíases** 

Doenças intestinais por protozoários** 

Doenças intestinais virais e as não 
especificadas** 

Diarreias e gastroenterite de origem infecciosa 
presumível** 

Fonte: Brasil, 2010, p. 65. CID-10: Classificação Internacional de Doenças. Revisão 1996 (OMS, 
1997). *Doenças de abrangência da Vigilância Sanitária. **Doenças de abrangência da ESF. 

Não foram registrados casos de doenças infecciosas intestinais de 

abrangência da Vigilância Sanitária. Com relação ao número de casos das doenças 

de abrangência das ESF foram registrados 180 casos das doenças intestinais virais 

e as não especificadas. 

2.6.4 Índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos 

O número de crianças de 0 a 2 anos que apresentaram algum problema 

nutricional em 2014, como o baixo peso, por exemplo, foi solicitado às ESFs. 

Conforme as informações repassadas pelo município, não houve registro oficial de 

crianças com problemas de baixo peso e/ou desnutrição. 

2.7 ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

Sabendo da importância da participação de toda a comunidade na 

construção do Plano de Saneamento, a equipe IPESE – UNESC obteve a relação de 

organizações comunitárias com representação no município. Estas entidades, 

oficiais e não oficiais, já têm recebido o convite para participar ativamente das 

atividades que envolvem o Plano de Saneamento. 

A Tabela 22 mostra uma relação das organizações comunitárias que 

podem ajudar na difusão das atividades desenvolvidas. O ANEXO I mostra uma 

tabela com as autoridades locais que também contribuem para esta divulgação. 
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Tabela 22 - Relação de entidades oficiais e não oficiais em Vargem Bonita, 2015.  
Grupo Presidente (tel:) Contato 

Clube de Mães Sempre Unidas - - 

Clube de Mães Nossa Senhora da Salete Zelinda Elviero Piran 35480107 

Clube de Idosos Cantinho Alegre Ivanir Spader 91844943 

Associação Clube 4- S Leandro Marcos 
Pegoraro 

35480239 

Associação Amigos da Criança - - 

Associação Com. Assentamento Novembro - - 

Associação São Roque Celso Pasquali 91553695 

Associação Costureira Novelo da Amizade - - 

APAE Leone Antônio Passarin 35480107 

Associação de Judô Vargem Bonita Dilnei de Bastiani 91084750 

Clube Recreativo da AFI - - 

Associação de Moradores 25 de Maio - - 

Esporte Clube Vargense Nadir Pontin 35480036 

Associação Che Guevara - - 

Associação Beneficente Desafio Final Janir Ortiz 91647410 

AMOCA Tiago Ribeiro 91814436 

Coração Esporte Clube Solimar Luvisão 35480047 

Esporte Clube São José Antônio Adão Obulgaski - 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, 2015. 

2.8 CARACTERÍSTICAS EDUCACIONAIS 

2.8.1  Escolas Municipais 

Segundo informações da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura 

Municipal de Vargem Bonita (2014), existem no município quatro escolas da rede 

municipal de ensino que atendem a educação infantil, os anos iniciais e os anos 

finais do Ensino Fundamental (Tabela 23). O número de alunos de cada escola está 

disposto a seguir. 

Tabela 23 - Escolas da rede municipal de ensino, Vargem Bonita, 2014.  

Escolas municipais 
Anos 

Iniciais 
Anos 
Finais 

Ensino 
Médio 

UTAP 

Escola Municipal Ângelo Anzolin 
- 285 - 

Centro 
 

Centro de Educação Infantil Primeiros Passos 

Prof. Terezinha Bertucci Rotta 208 - - 

Centro de Educação Infantil Pingo de Ouro 
71 - - 

Campina 
da Alegria 

Fonte: Secretaria de Educação /PMVB, 2014-1; informações fornecidas pelas escolas. * Ed. Infantil: 
pré-escolar; Anos iniciais: 1º ao 5º ano e; Anos finais: 6º ao 9º ano. 
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De acordo com informações da Secretaria, há na rede municipal de 

ensino 564 alunos matriculados em 2014 (número variável conforme entrada e saída 

de alunos), distribuídos da seguinte forma: 

- Educação Infantil – 279; 

- Anos Iniciais – 285; 

2.8.2 Escolas Estaduais 

Existem no município duas escolas da rede estadual de ensino que 

atendem os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e também a 

Educação Especial - APAE. O número de alunos de cada escola está disposto na 

Tabela 24 e Tabela 25.  

Tabela 24 - Escolas da rede estadual de ensino, Vargem Bonita, 2014. 

Escolas estaduais 
Anos 

Iniciais* 
Anos 

Finais* 

Ensino 
Médio 

UTAP 

E.E.B. Vitório Roman - 215 213 Centro 

E.E.B. Galeazzo Paganelli 68 61 75 
Campina da 

Alegria 

Fonte: Informações das escolas estaduais, 2014. * Anos iniciais: 1º ao 5º ano e; Anos finais: 6º ao 9º 
ano; Ensino Médio: 1º ao 3º ano. 

Conforme as informações obtidas junto às escolas, existem na rede 

estadual de ensino 632 alunos matriculados no ano de 2014 (número variável 

conforme entrada e saída de alunos), distribuídos da seguinte forma: 

- Anos Iniciais – 68; 

- Anos Finais – 276; 

- Ensino Médio – 288. 

Tabela 25 - APAE Vargem Bonita, 2014. 

APAE 

Estimulação 
Essencial 

Serviço 
pedagógico 

especializado 

SAEDE 

Serviço de 
Atendimento 
Educacional 

Especializado 

Ocupacional 
Protegida 

Terapêutica 

Turma 
iniciação 

para 
trabalho 

UTAP 

01 02 03 07 06 Centro 

Fonte: APAE, 2014. 
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A APAE ainda oferece o atendimento de duas pessoas para as quais só é 

realizado o atendimento clínico, não estando incluídas em nenhuma dessas turmas. 

O transporte escolar ofertado pelo município atende um total de 680 

alunos, sendo que 490 destes são para ensino infantil, fundamental e médio. Já no 

ensino superior são atendidos 198 alunos, todos para municípios vizinhos, visto que 

no mesmo não há instituição de nível superior. 

Tabela 26 - Pessoas alfabetizadas com 10 anos ou mais de idade, por área de 
residência, Vargem, Bonita, 2010.  

Alfabetização 
Situação do domicílio 

Urbana Rural 

 
Freq. % Freq. % 

Alfabetizadas 2.100 93,25% 1.705 94,62% 

Não alfabetizadas 152 6,75% 97 5,38% 

Total 2.252 100,00% 1.802 100,00% 

Fonte: IBGE, 2010. 

A taxa de alfabetização na área urbana e rural tem pouca diferença: 

93,25% e 94,62%, respectivamente. Ao todo são 249 residentes com 10 anos ou 

mais de idade no município, que não são alfabetizados (Tabela 26). 

Tabela 27 - Pessoas alfabetizadas com 10 anos ou mais de idade por gênero, 
Vargem Bonita, 2013.  

Gênero 
Pessoas de 10 anos ou mais de idade 

População Alfabetizadas Taxa de alfabetização% 

Homens 2.054 1.933 94,11% 

Mulheres 2.000 1.872 93,60% 

Fonte: IBGE, 2010. 

Quanto ao gênero, a taxa de alfabetização se mostra bastante similar, 

94,11% da população masculina e 93,60% da população feminina, com 10 anos ou 

mais de idade é alfabetizada na Tabela 27 e Figura 10.  
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Figura 10 - Pessoas alfabetizadas com 10 anos ou mais de idade por gênero (%), 
Vargem Bonita, 2010.  

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Segundo o INEP/MEC, não há no município instituições de nível superior, 

sendo este ofertado em cidades vizinhas. A Tabela 28 apresenta as instituições e os 

municípios que atendem esta parcela de aluno. 

Tabela 28 - Número de alunos que frequentam o Ensino Superior, 2014. 
Instituição Número de alunos Município 

UNOESC 81 Joaçaba 

UNOESC 03 Chapecó 

UNIASSELVI 108 Joaçaba 

UNINTER 09 Catanduva 

UNINTER 01 Irani 

UNC 05 Concórdia 

CENECT 01 Curitiba 

UDESC 01 Xanxerê 

FURB 01 Blumenau 

UNC 01 Caçador 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, 2014. 

Das instituições de ensino superior que absorvem o maior número de 

aluno de Vargem Bonita estão a UNOESC (81) e a UNIASSELVI (108), ambas de 

Joaçaba, de um total de 211 alunos que frequentam o ensino superior. 

2.8.3 Projeto desenvolvido pelo Município  

A Secretaria de Educação e a Vigilância Sanitária desenvolveram em 

outubro de 2014 o Projeto “Pé na trilha”. O mesmo tinha o objetivo de trabalhar, por 

meio de uma gincana, os cuidados que se deve tomar para se evitar a dengue. 

94,11%

93,60%

93,30%

93,40%

93,50%

93,60%

93,70%

93,80%

93,90%

94,00%

94,10%

94,20%

Homens Mulheres



 

Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ADM: 2013/2016 

 

 

 52 

 Diagnóstico Socioeconômico, Cultural, Ambiental e de Infraestrutura    Fev/2016 

Participaram do projeto todos os alunos do pré-infantil aos 5º anos da rede municipal 

de ensino. 

2.9 CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS 

2.9.1 Produto Interno Bruto (PIB) 

O Produto Interno Bruto representa a soma (em valores monetários) de 

todos os bens e serviços produzidos em determinada região, na sua forma final. O 

PIB é um dos indicadores econômicos mais utilizados na mensuração da atividade 

econômica de uma região. Sua metodologia exclui produtos intermediários 

(insumos), considerando apenas os bens e serviços finais, uma forma de evitar o 

problema de dupla contagem dos valores gerados nas diversas cadeias produtivas. 

Tabela 29 - Produto Interno Bruto (em R$ deflacionados ao preço de 2013) do 
município de Vargem Bonita, 2000 a 2011.  

Ano 
Valor Real (Deflacionado ao preço de 2013) (R$) 

∆% PIB 
Agropecuária Indústria Serviços (total) Impostos PIB Total 

2000 17.267.701,61 69.285.276,83 37.689.082,03 11.986.014,11 136.228.074,58 - 

2001 20.336.641,67 82.463.610,16 41.133.666,47 14.798.939,71 158.732.858,01 16,52% 

2002 19.903.200,48 104.838.156,32 43.768.525,04 17.199.117,93 185.708.999,79 16,99% 

2003 23.892.080,88 134.296.850,45 49.411.133,12 19.467.783,33 227.067.847,78 22,27% 

2004 18.711.230,81 146.564.989,08 49.158.281,37 22.948.450,44 237.382.951,70 4,54% 

2005 21.958.450,19 140.651.744,31 52.479.427,20 21.128.750,22 236.218.371,91 -0,49% 

2006 19.587.200,75 156.110.307,78 55.804.897,32 19.195.723,58 250.698.129,42 6,13% 

2007 19.870.412,00 148.668.494,45 51.732.923,38 17.956.991,34 238.228.821,18 -4,97% 

2008 23.436.797,05 143.559.906,89 54.295.434,01 18.391.922,14 239.684.060,09 0,61% 

2009 12.745.588,31 133.291.030,85 52.882.031,50 17.237.048,29 216.155.698,96 -9,82% 

2010 23.967.329,75 156.388.025,20 58.884.189,59 21.056.988,45 260.296.532,99 20,42% 

2011 24.191.427,90 132.752.720,92 57.306.383,65 21.599.280,37 235.849.812,84 -9,39% 

Fonte: Elaborado a partir de dados divulgados pelo IBGE. 

A Tabela 29 e a Figura 11 apresentam o PIB (em R$ de 2013, 

deflacionados pelo IPCA) do município de Vargem Bonita entre os anos de 2000 e 

2011, bem como a variação percentual ano a ano. 
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Figura 11 - Produto Interno Bruto (em R$ deflacionados ao preço de 2013) do 
município de Vargem Bonita, 2000 a 2011. 

 
Fonte: Produto Interno Bruto Municipal/IBGE, 2000 a 2011.  

O município apresentou crescimento médio de 6,64% ao ano durante o 

período em análise, com destaque para os crescimentos do PIB dos anos de 2002 

(16,99%), 2003 (22,27%) e 2010 (20,42%). A Figura 12 ilustra a participação dos 

setores na economia do município. 

Figura 12 - Valor adicionado do PIB por setor, Vargem Bonita, 2000-2011 

 
Fonte: Produto Interno Bruto Municipal/IBGE. 

O PIB per capita é uma forma de mensurar a produtividade média do 

município, pois é uma simples relação entre o valor do Produto Interno Bruto 

deflacionado e a população total do município. O gráfico abaixo demonstra a 

evolução do PIB per capita de Vargem Bonita em comparação ao PIB per capita do 

estado de Santa Catarina.  
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Figura 13 - PIB per capita (em R$ de 2013) de Vargem Bonita e de Santa Catarina, 
2000 a 2011.  

 
Fonte: Produto Interno Bruto Municipal/IBGE. População obtida através dos dados do DATASUS. 

Constata-se que o município apresenta crescimento constante do PIB per 

capita ao longo do intervalo 2000-2011, atingindo 165,00% da média estadual em 

2011, conforme expresso na Tabela 30 abaixo. 

Tabela 30 - PIB Per Capita Real, deflacionado ao preço de 2013, Vargem Bonita e 
Santa Catarina 

Ano Vargem Bonita 
∆% PIB per capita 

de Vargem Bonita 
Santa Catarina 

∆% PIB per capita 
de Santa Catarina 

Vargem Bonita 

/Santa Catarina 

2000 26.503,52 - 18.989,73 - 139,57% 

2001 31.345,35 18,27% 18.830,87 -0,84% 166,46% 

2002 36.957,01 17,90% 18.858,07 0,14% 195,97% 

2003 45.742,92 23,77% 20.401,49 8,18% 224,21% 

2004 49.096,78 7,33% 21.316,59 4,49% 230,32% 

2005 49.594,45 1,01% 21.883,67 2,66% 226,63% 

2006 53.430,97 7,74% 22.808,31 4,23% 234,26% 

2007 55.132,80 3,19% 24.908,30 9,21% 221,34% 

2008 54.923,02 -0,38% 26.863,28 7,85% 204,45% 

2009 50.515,47 -8,02% 26.822,97 -0,15% 188,33% 

2010 54.284,99 7,46% 29.127,15 8,59% 186,37% 

2011 49.496,29 -8,82% 29.997,58 2,99% 165,00% 

Fonte: Produto Interno Bruto Municipal/IBGE. População obtida através dos dados do DATASUS. 

Na Tabela 31 é apresentado a renda domiciliar mensal em Vargem 

Bonita, de acordo com a situação do domicílio, segundo o Censo Demográfico 

(IBGE, 2010). 
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Tabela 31 - Renda domiciliar em salários mínimos por situação do domicílio em 
Vargem Bonita, 2010. 

Situação 
do 

domicílio 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar 

Total 
Até 1/2 

s.m. 

De 1/2 
a 1 
s.m. 

De 1 a 2 
s.m. 

De 2 a 5 
s.m. 

De 5 a 
10 s.m. 

De 10 a 
20 s.m. 

Acima 
de 20 
s.m. 

Sem 
rendimen

to 

Urbana 803 11 102 210 349 94 23 3 11 

Rural 581 9 40 119 247 116 34 6 10 

TOTAL 1.384 20 142 329 596 210 57 9 21 

Fonte: IBGE, 2010. *Divisão segundo SIDRA/IBGE. 

No município, o maior número de domicílios tem renda domiciliar mensal 

entre 2 e 5 salários mínimos, sendo 596 residências com este rendimento (43,06%). 

Segue a faixa entre 1 e 2 salários mínimos, com 329 domicílios (23,77%) e entre 5 e 

10 salários mínimos, 210 domicílios, 15,17%. Com até ½ salário mínimo mensal - 

que caracteriza situação de pobreza, há 20 domicílios em Vargem Bonita. Aqueles 

sem rendimento, totalizam 21 domicílios, representando 1,52% do total de domicílios 

no município. 

Na Tabela 32 é apresentada a renda per capita domiciliar mensal em 

Pescaria Brava, segundo o Censo Demográfico (IBGE, 2010). 

Tabela 32 – Renda nominal em salários mínimos. 

Situação 
do 

domicílio 

Classes de rendimento nominal mensal 

Total 
Até 1/2 

s.m. 
De 1/2 

a 1 s.m. 
De 1 a 
2 s.m. 

De 2 a 
5 s.m. 

De 5 a 
10 s.m. 

De 10 a 
20 s.m. 

Acima 
de 20 
s.m. 

Sem 
rendimento 

4.054 158 884 939 543 103 24 3 1.400 

 

No município, a maioria dos residentes tem renda mensal entre 1 e 2 

salários mínimos, são 939 pessoas com este rendimento (23,16%). Segue a faixa 

entre ½ e 1 salário mínimo, com 884 residentes (21,80%) e entre 2 e 5 salários 

mínimos, 543 pessoas, 13,39%. Com até ½ salário mínimo mensal - que caracteriza 

situação de pobreza, há 158 pessoas em Vargem Bonita. Aqueles sem rendimento 

totalizaram 1.400 pessoas, representando 34,53% do total de residentes no 

município. 
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2.9.2 Indicadores de Renda 

2.9.2.1 Pobreza 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, pessoas com renda per 

capita inferior a R$ 140,00 (a preço de 2010) são considerados pobres, já famílias 

cuja renda per capita inferior a R$ 70,00 são considerados extremamente pobres. A 

Tabela 33 mostra o percentual de pessoas pobres no município de Vargem Bonita. 

Tabela 33 - Pobreza no município de Vargem Bonita. 
Pobreza 1991 2000 2010 

% de pobres 35,93 23,49 7,79 

% extremamente pobres 18,24 5,65 1,08 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 1991, 2000 e 2010.  

A proporção de pessoas pobres no município de Vargem Bonita passou 

de 35,93% em 1991, para 23,49% em 2000, e para 7,79% em 2010. Já o percentual 

de pessoas extremamente pobres passou de 18,24% em 1991, para 5,65% em 

2000, e para 1,08% em 2010. 

2.9.2.2 Índice Gini 

É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele 

aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total 

igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa 

desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 

A Tabela 34 mostra a desigualdade no município de Vargem Bonita, 

conforme o Índice de Gini. 

Tabela 34 - Desigualdade no município de Vargem Bonita. 
Índice de Gini 1991 2000 2010 

Vargem Bonita 0,48 0,49 0,43 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 1991, 2000 e 2010.  

A evolução da desigualdade de renda nesses três períodos pode ser 

descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,48, em 1991, para 0,49, em 

2000, e para 0,43, em 2010. 
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2.9.3 Estabelecimentos e emprego 

De acordo com os dados do Ministério do Trabalho – RAIS/MTE (2014), o 

município de Vargem Bonita possui 88 estabelecimentos. O número de 

estabelecimentos corresponde àqueles que tiveram movimentações de empregados 

formais entre janeiro e dezembro de 2012, não estando contabilizados, dessa forma, 

aqueles que não realizaram esse tipo de movimentação e que são informais. 

Tabela 35 - Número de estabelecimentos que correspondem a mais de 2,0% do total 
em Vargem Bonita, 2012.  

Ordem Grupos CNAE 2.0 Quant. % 

1 Comércio Varejista 26 19,55% 

2 Transporte Terrestre 21 15,79% 

3 Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados 17 12,78% 

4 Produção Florestal 10 7,52% 

5 Alimentação 9 6,77% 

6 Atividades de Organizações Associativas 8 6,02% 

7 Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 7 5,26% 

8 Fabricação de Produtos de Madeira 5 3,76% 

9 Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas 5 3,76% 

10 Atividades de Atenção À Saúde Humana 4 3,01% 

11 Demais setores 21 15,79% 

Fonte: Rais/Caged – TEM, 2012.  

O maior número está no Comércio Varejista (26), seguido dos setores de 

Transporte Terrestre, com 21 estabelecimentos e a Agricultura, Pecuária e Serviços 

Relacionados, com 17 estabelecimentos. O setor de Produção Florestal ocupa o 

quarto lugar, com 10 estabelecimentos. A Tabela 35 apresenta o número de 

estabelecimentos no município, segundo os subsetores da atividade econômica da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas do Ministério da Fazenda (CNAE 

2.0) e a Figura 14 ilustra o quadro. (Nota: são considerados os setores que 

representam mais de 2% do total de estabelecimentos no município). 
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Figura 14 - Número de estabelecimentos (%) que correspondem a mais de 2,0% do 
total em Vargem Bonita, 2013. 

 
Fonte: RAIS/CAGED – TEM, 2013.  

Os setores que mais geraram empregos em 2013 foram: Fabricação de 

Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos (200), Comércio por Atacado, 

Exceto Veículos Automotores e Motocicletas (118), Fabricação de Produtos de 

Borracha e de Material Plástico (100) e Comércio Varejista (72). Os setores que 

apresentaram saldo negativo de geração de empregos em 2013 foram: Fabricação 

de Produtos Alimentícios (-45); Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais 

Elétricos (-25) e Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos 

(-9). Os dados desses setores e dos demais aparecem sumarizados na Tabela 36 

abaixo. 

Tabela 36 - Setores da atividade econômica conforme o saldo da movimentação 
(2013) e o estoque de empregos (2012), Vargem Bonita.  

CNAE 2.0 Div 
Estoque de Empregos Saldo de Movimentação 

Dez/2012 % 2013 % 

Fabricação de Produtos de Madeira 81 28,13% 6 85,71% 

Comércio Varejista 17 5,90% -1 -14,29% 

Agricultura, Pecuária e Serviços 15 5,21% -3 -42,86% 
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CNAE 2.0 Div 
Estoque de Empregos Saldo de Movimentação 

Dez/2012 % 2013 % 

Relacionados 

Produção Florestal 8 2,78% -2 -28,57% 

Transporte Terrestre 7 2,43% 1 14,29% 

Alimentação 3 1,04% 1 14,29% 

Alojamento 1 0,35% -1 -14,29% 

Fabricação de Produtos de Metal, Exceto 
Máquinas e Equipamentos 0 0,00% -1 -14,29% 

Construção de Edifícios 0 0,00% 7 100,00% 

Fabricação de Produtos de Madeira 81 28,13% 6 85,71% 

TOTAL 288 100,00% 7 100,00% 

Fonte: RAIS/CAGED – TEM, 2012.  

Do estoque de empregos, em dezembro de 2012, destaca-se a 

Fabricação de Produtos de Madeira, representando 28,13% do total de vínculos 

ativos, conforme visualiza-se na Tabela 36. Destacam-se, também, o setor de 

Comércio Varejista, com 5,90% dos vínculos ativos; Agricultura, Pecuária e Serviços 

Relacionados, com 5,21% dos vínculos ativos e a Produção Florestal, com 2,78% 

dos vínculos ativos. 

2.9.4 Atividade agrícola 

Neste tópico serão abordadas as principais características da atividade 

agrícola, pecuária, extração vegetal e silvicultura do muncípio de Vargem Bonita. 

Para a análise, foram utilizados os dados disponíveis no IBGE Cidades do ano de 

2013 (último dado disponível).  

O IBGE define lavoura permanente como a área plantada ou em preparo 

para o plantio de culturas de longa duração que, após a colheita, não necessitam de 

novo plantio produzindo por vários anos sucessivos. Como se pode observar na 

Figura 15, destaca-se na lavoura permanente em Vargem Bonita a erva-mate, tendo 

uma produção 1.150 toneladas, representando 95,04% da produção permanente. A 

uva apontou uma produção 60 toneladas, 4,96% da produção permanente 

municipal. Em relação à área plantada, a erva-mate teve 290 hectares de área 

colhida e a uva 5 hectares de área colhida. 
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Figura 15 - Produção da lavoura permanente (%) em Vargem Bonita – 2013.  

 
Fonte: Adaptado do IBGE Cidades, 2015. 

A lavoura temporária é definida pelo IBGE como áreas plantadas ou em 

preparo para o plantio de culturas de curta duração (menor que um ano), e que 

necessitam geralmente de novo plantio após cada colheita. Em relação à lavoura 

temporária, Vargem Bonita possui mais variedades, o milho apresenta a maior 

proporção com 2.880 toneladas (81,06%) com 400 hectares de área colhida. Em 

sequência, a cebola com 220 toneladas (6,19%) abrangendo 10 hectares de área 

colhida. Ainda, na lavoura temporária, destaca-se o feijão com 180 toneladas 

(5,07%), tendo uma área colhida de 100 hectares. Destacam-se também soja 

(3,38%), trigo (3,04%) e fumo (1,27%), dando um total de 110 hectares de área 

colhida (Figura 16). 

  



 

Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ADM: 2013/2016 

 

 

 61 

 Diagnóstico Socioeconômico, Cultural, Ambiental e de Infraestrutura    Fev/2016 

Figura 16 - Produção lavoura temporária (%) em Vargem Bonita – 2013. 

 
Fonte: Adaptado do IBGE Cidades, 2015. 

Em relação à pecuária, destacaram-se os galináceos (96,60%) 

representando 660.400 cabeças, sendo este o mais expressivo de todos. Seguido 

dos suínos (1,68%) com 11.500 cabeças. Os bovinos apresentaram 8.560 cabeças 

(1,25%). Vargem Bonita ainda apresenta outros animais, totalizando 3.210 cabeças 

(0,27%), onde estão inseridos ovinos (0,24%), vacas ordenhadas (0,16%), equinos 

(0,04%) e caprinos (0,01%), conforme é observado na Figura 17. 

Figura 17 - Produção pecuária (%) em Vargem Bonita – 2013. 

 
Fonte: Adaptado do IBGE Cidades, 2015. 
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Além da criação, há a produção pecuária. De acordo com os dados 

levantados do IBGE Cidades em 2013, o município de Vargem Bonita produziu 

3.210.000 litros de leite, 24.000 dúzias de ovos de galinha, 1.300 kgs de mel de 

abelha e 380 kg de lã. Nota-se uma correlação entre a criação e produção pecuária. 

Na questão de extrativismo e silvicultura, Vargem Bonita apresentou a 

produção da erva-mate cancheada com 30 toneladas e pinhão com 5 toneladas. O 

municipío se destaca na produção de madeira que segue com 6.000 metros cúbicos 

de lenha de eucalipto e 194.000 metros cúbicos de madeira em tora de pinus, sendo 

este último divido em 76.000 metros cúbicos para papel e celulose e 118.000 metros 

cúbicos para outras finalidades, conforme a Figura 18. 

Figura 18 - Produção extração vegetal e silvicultura (%) em Vargem Bonita – 2013. 

 
Fonte: Adaptado do IBGE Cidades, 2015. 

2.10 IDHM 

No tocante ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M 

entre 2000 e 2010, os municípios que compõem a AMMOC acompanharam a 

tendência de variação positiva dos municípios brasileiros, todos obtiveram melhora 

no ranking estadual em relação ao último levantamento. Com destaque de Joaçaba, 

que está dentre os que apresentaram a melhor colocação no Ranking Nacional, 

estando na 8 º colocação, com índice de (0,827). Há também municípios que estão 

aquém da média catarinense, que é de (0,774),  como Treze Tílias (0,795), Luzerna 

(789), Lacerdópolis (0,781), e o município de estudo Vargem Bonita (0,718), que 
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sustenta a 4º posição de pior colocado no ranking nacional, ainda que com ganhos 

em todos os subíndices. 

Observa-se que os avanços socioeconômicos, expressos nos subíndices 

do IDH-M, muitas vezes, não refletiram na conquista de melhor posição no ranking 

nacional, devido ao desempenho dos outros municípios em termos absolutos. 

Vargem Bonita apresentou evolução no indicador da esperança de vida ao nascer 

(longevidade), de 3,76% (Tabela 37), ainda assim, sua colocação no ranking 

regional manteve-se abaixo da maioria dos municípios. 

Tabela 37 - IDH-M dos municípios pertencentes à AMMOC – 2000 e 2010.  

Municípios da 
Ammoc 

IDH-M 
2000 

IDH-M 
2010 

Ranking 
Nacional     

IDH-M 2010 

Variação (%) 

Índice 
de 

Renda 

Índice de 
Longevidade 

Índice de 
Educação 

Água Doce 0,627 0,698 1969 º 5,08% 3,27% 27,56% 

Capinzal 0,628 0,752 508 º 10,25% 4,95% 48,42% 

Catanduvas 0,622 0,714 1486 º 6,17% 7,04% 32,98% 

Erval Velho 0,634 0,723 1217 º 12,20% 12,44% 17,46% 

Herval D'oeste 0,654 0,758 400 º 11,45% 3,62% 34,65% 

Ibicaré 0,618 0,708 1665 º 9,88% 2,61% 33,79% 

Joaçaba 0,741 0,827 8 º 8,72% 8,00% 18,43% 

Lacerdópolis 0,7 0,781 119 º 0,39% 4,87% 32,34% 

Luzerna 0,697 0,789 71 º 9,54% 2,93% 28,90% 

Ouro 0,655 0,774 185 º 8,25% 8,07% 40,75% 

Tangará 0,59 0,737 850 º 9,52% 7,17% 65,86% 

Treze Tílias 0,668 0,795 56 º 19,20% 7,37% 31,48% 

Vargem Bonita 0,596 0,718 1362 º 11,90% 3,76% 50,80% 

Santa Catarina 0,674 0,774 3º 7,81% 5,91% 32,51% 

Brasil 0,612 0,727 - 6,79% 12,24% 39,69% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.  

O índice de renda apresentou crescimento de 11,90%, acompanhando a 

variação positiva da maioria dos municípios que compõem a AMMOC, acima da 

variação encontrada no Estado de Santa Catarina (7,81%). O índice de educação foi 

o que obteve a maior variação (50,80%), acima dos demais municípios da região e 

superior ao aumento estadual (32,51%). 
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2.11 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

2.11.1 Caracterização dos Aspectos Climáticos 

Em termos gerais, o clima de uma região é determinado pela circulação 

geral da atmosfera, pela ação das perturbações sinóticas e subsinóticas, além da 

influência da orografia e da cobertura do solo (NIMER, 1989).  

A climatologia é reconhecida pela importância das zonas climáticas da 

Terra para a caracterização das relações entre clima e vegetação como resposta ao 

balanço de radiação e dos fenômenos meteorológicos, tanto na escala vertical 

quanto na escala horizontal. Portanto, deve-se considerar a radiação solar em torno 

da conjunção de quatro fatores: 

 Eficácia da energia solar, em função da intensidade da radiação; 

 O grau de transmissibilidade da atmosfera, ou seja, o seu desempenho 

como intermediário entre energia solar e terrestre; 

 O albedo da superfície terrestre, isto é, a sua capacidade de refletir e 

absorver a energia chegada; 

 O efeito estufa ou a síntese de desempenho da atmosfera no balanço 

geral das trocas térmicas entre o Sol e a Terra. 

A partir desses componentes verticais definem-se, na superfície terrestre, 

as massas de ar, frentes, ou seja, todo o complexo conjunto de sistemas de 

circulação horizontal, cuja atuação vem completar o quadro geral dos fluxos 

energéticos de um determinado local (MONTEIRO, 1991; VAREJÃO-SILVA, 2001).  

De acordo com Ayoade (1998), Varejão-Silva (2001) e Nimer (1989), 

vários fatores devem ser considerados para caracterização de um clima local: 

radiação solar, latitude, altitude, continentalidade, massas de ar, correntes 

oceânicas. Estes fatores condicionam os elementos climáticos, como por exemplo, 

temperatura, precipitação, umidade do ar, ventos, pressão atmosférica, entre outros. 

2.11.1.1 Classificação Climática 

O relatório com os Dados e Informações Biofísicas da Unidade de 

Planejamento Regional Litoral Sul Catarinense (EPAGRI/CIRAM, 2001) apresenta 

um detalhamento na classificação climática de Köeppen, aplicado ao zoneamento 
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agroecológico, definindo zonas agroecológicas com base em combinações de 

vegetação, geomorfologia e características climáticas. 

Figura 19 - Zonas agroecológicas da Unidade de Planejamento Regional Meio Oeste 
Catarinense (UPR 2). 

 
Fonte: Dados e Informações Biofísicas da Unidade de Planejamento Regional Meio Oeste 
Catarinense - UPR 2, 2001. 

O município de Vargem Bonita enquadra-se na zona Agroecológica 4B, 

conforme mostra a Figura 19 (EPAGRI/CIRAM/INMET). 

Esta zona agroecológica é classificada como de clima Cfb, segundo 

Köeppen, ou seja, clima temperado constantemente úmido, sem estação seca, com 

verão fresco (temperatura média do mês mais quente < 22,0°C).  
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Segundo Braga e Ghellere (1999), o clima é mesotérmico brando (3). A 

temperatura média normal anual da Zona Agroecológica 4B varia de 14,4 a 16,3°C. 

A temperatura média normal das máximas varia de 20,7 a 23,7°C, e das mínimas de 

9,1 a 10,8ºC. A precipitação pluviométrica total normal anual pode variar de 1.490 a 

2.100mm, com o total anual de dias de chuva entre 114 e 138 dias. A umidade 

relativa do ar pode variar de 78,1 a 82,9%. Podem ocorrer, em termos normais, de 

22 a 30 geadas por ano. Os valores de horas de frio iguais ou abaixo de 7,2°C 

variam de 642 a 778 horas acumuladas por ano. A insolação total anual pode variar 

de 2.011 a 2.193 horas nesta sub-região (EPAGRI/CIRAM, 2001). 

2.11.1.2 Dados Meteorológicos 

A caracterização do clima regional foi realizada a partir dos dados de 

chuva da estação meteorológica de Ponte Serrada (Código 02651040). Além destas 

informações, foram utilizados como complementação os dados de chuva registradas 

nas estações meteorológicas de Irani (Código 027510112) e Salto Veloso (Código 

02651052).  

A Estação de Ponte Serrada (Cód. 02651040) localiza-se na latitude 

26°55'14'' S e longitude 51°55'41'' W, com altitude de 1000. A série de dados refere-

se ao período de 1977 a 2014.  

A Estação de Irani (Cód. 02751011) localiza-se na latitude 27°3'4'' S e 

longitude 51°54'44'' W, com altitude de 1040. A série de dados refere-se ao período 

de 1977 a 2014.  

A Estação de Salto Veloso (Cód. 02651052) localiza-se na latitude 

26°54'24'' S e longitude 51°24'35'' W, com altitude de 1000. A série de dados refere-

se ao período de 1988 a 2014. 

2.11.1.2.1 Pluviometria 

O regime de precipitação em Santa Catarina caracteriza-se por ser 

distribuído ao longo do ano, devido às características do relevo e à atuação da 

Massa de ar Polar Atlântica e da Massa Tropical Atlântica que, por sua constância, 

fazem com que não ocorra uma estação seca (SANTA CATARINA, 1986). 
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A precipitação total anual no estado de Santa Catarina varia de 1220 a 

2200 mm, sendo os valores mais altos observados no litoral norte do Estado e no 

extremo oeste (EPAGRI, 1999).  

A Figura 20 apresenta as precipitações médias mensais dos postos 

pluviométricas de Ponte Serrada, Irani e Salto Veloso. 

Figura 20 - Variação da pluviometria média mensal, das estações de Ponte Serrada 
(Série 1977- 2014), Irani (Série 1977-2014) e Salto Veloso (Série 1988-2014). 

 
Fonte: IPAT/UNESC, 2015. 

Na análise pluviométrica, o comportamento das estações utilizadas para o 

presente estudo possuem similaridade, embora existam pequenas discrepâncias 

registradas em alguns meses. Isso ocorre devido ao intervalo de tempo monitorado, 

bem como a geomorfologia (relevo). 

Na Tabela 38 encontram-se as estatísticas descritivas das precipitações 

mensais e anuais das estações meteorológicas de Ponte Serrada (Código 

02651040), Irani (Código 02751011) e Salto Veloso (Código 02651052). 

Em Ponte Serrada (Cód. 02651040), a pluviometria média anual é de 

2.173,9 mm, com mínimo de 1.425,4 mm e máximo de 3.548,9 mm. Na estação de 

Salto Veloso (Cód. 02651052), a pluviometria média anual é de 1.851,2 mm, com 

mínimo de 1.225,9 mm e máximo de 2.455,8 mm. Em Irani (Cód. 02751011), a 

pluviometria média anual é de 1.981,8 mm, com mínimo de 1.345,0 mm e máximo 

de 2.987,1 mm. 
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Tabela 38 - Estatísticas observadas dos totais mensais e anuais de precipitação na 
Estação de Ponte Serrada (Série 1977-2014) (Ponte Ser.), na Estação de Irani 
(Série 1977-2014) (Ira.) e Salto Veloso (Série 1988-2014) (Salto Vel.). 

Estatísticas Observadas (mm) 

Estação 
Ponte 
Ser. 

Ira. 
Salto 
Vel. 

Ponte 
Ser. 

Ira. 
Salto 
Vel. 

Ponte 
Ser. 

Ira. 
Salto 
Vel. 

Mês Maior Média Menor 

Jan. 443,2 362,7 334,1 200,2 185,6 179,8 30,8 47,0 2,1 

Fev. 460,2 436,8 348,6 188,4 186,9 193,2 15,2 27,8 85,1 

Mar. 317,4 340,5 262,3 154,5 150,0 145,8 33,3 39,0 35,4 

Abr. 466,6 393,8 322,1 181,9 161,3 155,8 3,0 1,6 29,3 

Mai. 481,8 477,2 350,0 171,1 159,9 130,6 21,8 23,5 21,1 

Jun. 495,4 563,2 482,3 177,9 156,5 134,0 33,3 21,3 22,8 

Jul. 977,9 756,1 217,6 167,5 154,5 121,2 16,9 22,4 12,4 

Ago. 409,7 294,8 299,4 140,9 135,9 109,1 5,2 4,1 13,0 

Set. 380,8 417,7 340,3 186,5 173,1 175,4 64,2 52,3 41,9 

Out. 498,7 489,5 425,0 245,1 217,1 215,0 92,8 96,0 101,2 

Nov. 477,3 462,4 351,0 186,0 172,4 153,3 33,7 26,4 39,6 

Dez. 450,3 540,4 379,7 185,7 188,6 183,4 35,1 53,8 48,1 

Anual 3548,9 2987,1 2455,8 2173,9 1981,8 1851,2 1425,4 1345,0 1225,9 

Fonte: IPAT/UNESC, 2015. 

2.11.2 Pedologia 

A descrição dos solos no município de Vargem Bonita baseou-se no Mapa 

Pedológico do meio oeste de Santa Catarina (EMBRAPA, 1998), com escala de 

1:250.000 e no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013). 

Cabe ressalva, que se deve considerar que o segmento mínimo representável na 

escala 1:250.000 do mapa base utilizado, segundo o IBGE (2007) é de 2,5 km². 

Dessa forma, os solos predominantes no município de Vargem Bonita são 

classificados em CAMBISSOLOS e NITOSSOLOS. A Figura 21 apresenta as 

classes de solos mapeadas para o município de Vargem Bonita, sendo que o 

mapeamento também inclui áreas urbanas. 
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Figura 21 - Mapeamento das classes de solos do município de Vargem Bonita, SC.  

 
Fonte: Adaptado de Embrapa (1998) e Embrapa (2013). 

 

2.11.2.1 Classes de Solos 

 

Os Cambissolos são solos que apresentam horizonte B incipiente, abaixo 

de qualquer tipo de horizonte superficial. São considerados solos imperfeitamente a 

fortemente drenados, dependendo das formas de relevo e das condições climáticas. 

Os Nitossolos são solos que apresentam 35% ou mais de argila, inclusive 

no horizonte A, concomitantemente ao horizonte B nítico (horizonte não 

hidromórfico, com textura argila ou muito argilosa, com relação textural B/A inferior a 

1,5). São classificados como vermelho quando apresentam matiz 2,5YR ou mais 

vermelho na maior parte do horizonte B. Apresentam horizonte B bem definido, 

principalmente em termo de grau de desenvolvimento de estrutura, associado à 

presença de cerosidade e/ou superfícies de compressão. São solos profundos, bem 

drenados e de coloração vermelho a brunada. 
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2.11.3 Geologia 

A metodologia para elaboração deste trabalho baseou-se na Carta 

Geológica do Brasil ao Milionésimo (2004) realizado pelo Serviço Geológico 

brasileiro-CPRM (Figura 22). Cabe ressalva que deve-se considerar que o segmento 

mínimo representável na escala 1:1.000.000 do mapa base utilizado, é de 6 Km². 

Figura 22 - Mapa Geológico do Município de Vargem Bonita, baseado na Carta 
geológico do Brasil ao Milionésimo. 

 
Fonte: CPRM, 2014. 

O município de Vargem Bonita está inserido no contexto geológico do 

planalto de Santa Catarina, sendo constituído unicamente pelo domínio geológico 

Bacia do Paraná. 

Rochas Ígneas da bacia do Paraná ocorrem na totalidade do território do 

município. Esse domínio é composto pelas fácies Caxias, Chapecó e Paranapanema 
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da Formação Serra Geral, assim como da Formação Serra Geral indivisa, de idade 

Cretáceo inferior era Mesozoica. 

O Quadro 1 apresenta a coluna estratigráfica representada pelas 

unidades litoestratigráficas, siglas e idade geológica.  

Quadro 1 - Coluna Estratigráfica do município de Vargem Bonita, SC. 
IDADE 

Sigla UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA 
ERA PERÍODO ÉPOCA 

Mesozoico Cretáceo Inferior 

K1bsg Formação Serra Geral 

K1acx Fácies Caxias 

K1ach Fácies Chapecó 

K1bpr Fácies Paranapanema 

2.11.3.1 Bacia do Paraná 

A Bacia do Paraná é uma extensa depressão deposicional situada na 

parte centro-leste do continente sulamericano, cobrindo cerca de 1.000.00 Km² em 

território brasileiro. Trata-se de uma bacia intracratônica preenchida por quase 5 km 

de sedimentos com idades indo do Paleozoico ao Cenozoico. A área de estudo está 

inserida no contexto geológico da parte centro-sul da Bacia do Paraná. 

2.11.3.1.1 Formação Serra Geral 

A designação de Formação Serra Geral (White, 1908) refere-se à 

província magmática relacionada aos derrames e intrusivas que recobrem 1,2x106 

km2 da Bacia do Paraná, abrangendo toda a região centro-sul do Brasil e 

estendendo-se ao longo das fronteiras do Paraguai, Uruguai e Argentina. Esta 

unidade está constituída dominantemente por basaltos e basalto-andesitos de 

filiação toleiítica, os quais contrastam com riolitos e riodacitos aflorantes na região 

dos Aparados da Serra, um dos enfoques desta excursão, e que caracterizam uma 

associação litológica bimodal (basalto - riolito). 

O sistema de derrames em platô é alimentado através de uma intensa 

atividade intrusiva, normalmente representada por diques e sills que acompanham, 

grosseiramente, as principais descontinuidades estruturais da bacia. Este sistema de 

fraturamentos, complementares ao rift Atlântico, é o responsável pela abertura, 

fragmentação e espalhamento dos “fragmentos” gondwanicos e separação das 

bacias do Paraná e Etendeka. 
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As variações composicionais, os dados geocronológicos, as 

características texturais e o arranjo entre derrames e intrusivas da bacia, 

possibilitaram a divisão deste magmatismo Serra Geral em oito fácies distintas, cinco 

relacionadas ao magmatismo máfico (fácies Gramado, Paranapanema, Pitanga, 

Esmeralda, Campo Erê e Lomba Grande) e quatro ao magmatismo intermediário a 

félsico (fácies Palmas, Chapecó, Várzea do Cedro e Alegrete). Deste conjunto, 

abordaremos as fácies Lomba Grande, Gramado, Palmas e Várzea do Cedro e a 

sedimentação relacionada ao Serra Geral. 

2.11.3.1.1.1 Fácies Caxias 

Já os derrames superiores da Fácies Caxias são constituídos por riolitos e 

riodacitos depositados diretamente sobre os basaltos da Fácies Gramado, 

apresentando derrames maciços e espessos, chegando a 80 metros por derrame. 

Constitui-se de uma rocha intermediária a félsica (riodacitica), 

mesocrática; horizontes superiores com disjunção tabular regular e raras vesículas 

preenchidas por sílica; centros de derrames maciços; estruturas de fluxo laminar, 

dobras de fluxo e autobrechas; no topo horizontes vitofíricos pretos (pechstone) 

Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (2004). 

2.11.3.1.1.2 Fácies Chapecó 

Segundo Bellieni et al. (1986), nas rochas de alto SiO2, entre dacitos e 

riodacitos, os conteúdos de elementos incompatíveis permitem reconhecer dois 

grupos de magma, um de baixo conteúdo, denominado tipo Palmas, e outro de alto 

ou tipo Chapecó. 

As vulcânicas ácidas do tipo Chapecó variam de fortemente a fracamente 

porfirítica, contendo fenocristais de plagioclásio (dimensões de até 20 mm) que 

podem constituir até 30% do volume da rochas, além de fenocristais e 

microfenocristais de plagioclásio, augita, pigeonita e titanomagnetita.  

2.11.3.1.1.3 Fácies Paranapanema 

Segundo Wildner, W. et. al. (2006), “uma subdivisão litoquímica mais 

detalhada foi apresentada a partir da classificação pelos teores de TiO2, os autores 
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empregam os teores de elementos de grande raio iônico (HFSE) como Ti, Zr, Sr, Rb, 

Ba e Y, normalmente abundantes em basaltos, e suas razões, o que minimiza as 

variações composicionais decorrentes de diferentes graus de cristalização, 

fracionamento ou alteração, devido à relativa imobilidade destes. Definem, assim, 

seis tipos de magma, dentre os quais os de baixo Ti englobam os tipos Gramado e 

Esmeralda e os de alto Ti os tipos Urubici, Pitanga, Paranapanema e Ribeira”. 

As rochas do subgrupo fácies Paranapanema são caracterizadas por 

apresentarem basalto granular fino a médio, mesocrático com horizontes vesiculares 

preenchidos por quartzo (ametista), zeólita, celadonita e carbonatos 

(SCHOBBENHAUS, C 2004). No basalto podemos encontrar principalmente 

plagioclásios cálcicos, como a augita, a pigeonita e a labradorita; feldspatos 

potássicos; piroxênios; olivinas e micas do tipo biotita. Em alguns casos a mica do 

tipo muscovita e o quartzo também estão presentes, porém de forma irregular; 

concreções de calcedônia, apatitas, calcitas e zeólitas também podem ser 

constituintes menores do basalto. As concreções se formam na fase final de um 

derrame, onde o magma apresenta-se geralmente mais denso, quando resfria mais 

lentamente o que pode manter bolsões de ar e que dão origem aos geodos, e estes 

podem conter em seu interior, calcedônias, apatita, calcita, zeólita e/ou quartzo 

(ametista).  

2.11.4 Hidrogeologia 

A descrição da hidrogeologia no município de Vargem Bonita baseou-se 

no Mapa Hidrogeológico do Estado de Santa Catarina do Programa de 

Disponibilidade Hídrica do Brasil com escala de 1:500.000 da Companhia de 

Pesquisa em Recursos Minerais do ano de 2013.   

De acordo com a CPRM (2013), o município de Vargem Bonita apresenta 

aquífero livre a semiconfinado de extensão regional, com porosidade por 

fraturamento, descontínuo, heterogêneo e anisotrópico, localizado na unidade 

Hidroestratigráfica Serra Geral. As vazões captadas por poços bem construídos 

variam entre 5,0 e 40,0 m3/h. Os níveis estáticos variam geralmente entre 5,0 e 30,0 

m. Esta zona aquífera caracteriza-se por apresentar água com qualidade química 

boa para todos os fins: abastecimento doméstico e público, agrícola e industrial. O 

valor de TSD geralmente é inferior a 500 mg/L. São aconselhados poços tubulares 
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profundos, com profundidades da ordem de 150 m. Aquíferos associados a 

derrames vulcânicos básicos e ácidos, localmente muito vulneráveis. Possuem baixo 

risco à contaminação nas áreas rurais, e médio risco nas áreas urbanas. Poços mal 

construídos e abandonados contribuem para aumentar o risco. 

O município de Vargem Bonita apresenta, também, aquitardos e aquíferos 

locais e limitados, com porosidade intergranular associados com aquíferos com 

porosidade por fraturas, descontínuos, heterogêneos e anisotrópicos. Localizado nas 

unidades hidroestratigráficas Permianas (Rio do Sul, Palermo, Irati e Serra Alta e 

Cretácicas (Botucatu e Serra Geral). Engloba todas as litologias que propiciam 

pouca produção de água. Destacam-se camadas pelíticas, como folhelhos cinza a 

pretos, siltito com concreções, lentes calcárias e, em menor proporção camadas 

pouco espessas de arenitos finos a muito finos. Esta zona aquífera também está 

associada a derrames vulcânicos diversos, basálticos e andesíticos, associados a 

dacitos afíricos cinza esverdeados, pouco fraturados. Zona aquífera em que as 

vazões dos poços raramente ultrapassam a 3,0 m3/h. Existem regiões com aquíferos 

locais com poços que captam até 10,0 m3/h. Os níveis estáticos variam 

predominantemente entre 10,0 e 30,0 m. As fontes proporcionam boas vazões. Esta 

zona aquífera caracteriza-se pela ocorrência de fontes, apresentando águas 

relacionadas com a infiltração recente de precipitações. Poços tubulares são em 

geral profundos e as águas captadas com maior mineralização, com TSD superiores 

a 300 mg/L. A predominância de pelitos associados a terrenos de encosta e 

derrames vulcânicos, localmente de grande altitude, exigem estudos geológicos, 

hidrogeológicos e geofísicos para o sucesso dos poços. Aconselha-se que os poços 

tubulares profundos não ultrapassem a 120 m. Possibilidades de aproveitamento de 

fontes. Aquíferos porosos muito consolidados a derrames vulcânicos básicos e 

ácidos que possuem baixa vulnerabilidade. Ocupam áreas rurais com pouca 

população e eventualmente encostas abruptas com pequeno riso de contaminação. 
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2.11.5 Cobertura Vegetal – Geral  

2.11.5.1 Caracterização da Flora Regional 

O estado de Santa Catarina encontra-se totalmente inserido no Bioma 

Mata Atlântica, abrangendo diferentes fitofisionomias, como a Floresta Ombrófila 

Densa, a Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Decidual, campos de altitude, 

restingas e mangues, cujos limites, utilização e proteção são regulamentados pela 

Lei n. 11.428/2006 e pelo Decreto n. 6660/2008 (BRASIL, 2006, BRASIL, 2008). 

Segundo Silva (1999), este agrupamento dos ecossistemas não é o mais 

apropriado, porém, é muito vantajoso sob o ponto de vista conservacionista porque o 

Bioma Mata Atlântic, desfruta da proteção assegurada pela legislação federal. 

Os ecossistemas de florestas tropicais úmidos ocupam 7% da superfície 

da terra, englobando 2/3 da biodiversidade do Planeta. O Brasil se destaca neste 

universo por abrigar duas grandes florestas: Amazônia e Atlântica, perfazendo um 

total de trezentos e cinquenta e sete milhões de hectares (MITTERMEIER et al., 

1999; ALMEIDA, 2000). 

Particularmente, a Mata Atlântica insere-se neste contexto por ser 

considerada um grande centro de diversidade e endemismo de várias famílias e 

gêneros de plantas vasculares. Cerca de 10.000 são consideradas endêmicas e 

50% delas não são encontradas fora deste ecossistema (CAPOBIANCO; LIMA; 

1997; CONSELHO NACIONAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA 

ATLÂNTICA, 1999; KAGEYAMA; GANDARA, 2003). 

Dentro deste Bioma, destaca-se a Floresta Ombrófila Mista, que, segundo 

Veloso (1992), apresenta-se dividida em três subformações de acordo com as 

altitudes de ocorrência da vegetação. Desta forma, a Floresta Ombrófila Mista pode 

ser classificada em: Floresta Ombrófila Mista Submontana (até 400 m), Floresta 

Ombrófila Mista Montana (400 m – 1000 m) e Floresta Ombrófila Mista Alto-montana 

(acima de 1000 m) (Veloso et al., 1991). 

Em Santa Catarina, segundo Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

(RBMA) (2008), a Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucária, cobria 40.807 

Km2, ou seja, 42,5% do território Catarinense. Esta formação que se constituía a 

formação florestal predominante do Estado, foi alvo de intensa e predatória 

exploração de madeira, estando hoje em situação crítica. 
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O município de Vargem Bonita tem como tipologia florestal predominante 

a Floresta Ombrófila Mista, denominada por Klein (1978) como Floresta de Araucária 

(pinhais) na bacia Iguaçu-Negro e na parte superior das bacias dos afluentes do rio 

Uruguai. 

Esta formação abrange a zona de Canoinhas, parte superior da zona do 

Rio do Peixe, bem como parte leste da Zona do Oeste, se encontravam vastas áreas 

contínuas de pinhais muito desenvolvidos, de aspecto fisionômico bastante 

uniforme, com submata dominada pela Ocotea porosa (imbuia), Sloania lasiocoma 

(sapopema) no extrato das arvoretas e Ilex paraguariensis (erva-mate) (KLEIN. 

1978). 

Segundo Klein (1978), a sinúsia das arvoretas é formada por um pequeno 

número de árvores medianas, dentre as quais sobressai frequentemente a própria 

erva-mate. Madeiras de valor econômico também predominam nesta formação, tais 

como: Nectandra lanceolata (canela-amarela), Ocotea pretioso (canela-sassafrás), 

Cryptocaria aschersoniana (canela-pururuca), Cedrela fissilis (cedro), Lamanonia 

speciosa (guaraperê) entre outras. 

2.11.5.1 As Áreas de Preservação Permanente e as Unidades de Conservação 

De modo geral, a Mata Atlântica e seus ecossistemas associados 

cobriam, à época do descobrimento, 1.360.000 km². Atualmente, apenas 8% da área 

do bioma preservam suas características bióticas originais. Apesar da devastação a 

que foi submetido, abriga ainda altíssimos níveis de riqueza biológica e de 

endemismos (SARNEY-FILHO, 2000), o que indica que este ecossistema é um 

grande centro de evolução (DARIO, 1999). 

Segundo Dario (1999), a maior parte dos fragmentos florestais existentes 

sofreu algum tipo de perturbação antrópica. A fragmentação de ambientes naturais é 

resultado de um processo histórico de perturbação da vegetação. A estrutura e 

dinâmica destes fragmentos podem estar sendo afetado por diversos fatores, como 

as áreas, forma, tipo de vizinhança e grau de isolamento. 

A redução das áreas ocupadas por vegetação nativa tem levado a 

alarmantes taxas de perdas de biodiversidade e ao empobrecimento dos recursos 

genéticos (MYERS et al., 2000 apud REIS et al., 2003). 



 

Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ADM: 2013/2016 

 

 

 77 

 Diagnóstico Socioeconômico, Cultural, Ambiental e de Infraestrutura    Fev/2016 

Mediante este contexto, há muito se têm buscado políticas públicas que 

possibilitem a preservação dos remanescentes florestais, podendo-se destacar entre 

estas a Lei Federal n. 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, a Lei Federal n. 11.428/2006 que dispõe sobre a sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e Lei Federal n. 12.651/2012 

que institui o Novo Código Florestal Brasileiro em substituição a antiga Lei Federal n. 

4.771/1965 (BRASIL, 2000; 2006; 2012). 

Definidas através da Lei Federal n. 12.651/2012, Art. 3º inciso II, as áreas 

de preservação permanente compreendem as áreas protegidas, cobertas ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas 

(BRASIL, 2012). 

Embora este conceito seja apresentando sem muitas mudanças desde a 

Lei Federal n. 4.771/1965, poucas ações em âmbito nacional foram adotadas para 

compelir a ocupação das áreas de preservação permanente e a alteração de sua 

função conforme proposto pela Lei. 

Neste sentido, o município de Vargem Bonita, a exemplo de grande parte 

dos municípios brasileiros, tem grande parte das suas áreas de preservação 

permanente representadas em sua maioria por margens de rios, lagoas e nascentes 

e morros ocupadas por atividades, contrárias ao disposto nos instrumentos legais 

vigentes. 

2.11.6 Recursos Hídricos 

Neste diagnóstico, optou-se em não apresentar informações sobre os 

recursos hídricos, em função deste assunto ser discutido de forma mais ampla no 

Capítulo 6 do Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água. 

2.12 PLANO DIRETOR 

O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257 de 2001, torna o planejamento 

municipal e o plano diretor obrigatórios para a maioria dos municípios do Brasil. 
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Regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, determina diretrizes 

para o ordenamento público e de razão social e ambiental. 

O município de Vargem Bonita não possui Plano Diretor e o mesmo não 

está em fase de elaboração, conforme contato com o município. Diante disto, foram 

analisadas as legislação disponibilizadas pela Prefeitura, que atuam na regulação do 

território. Dentre elas, está a Lei Orgânica do Município de Vargem Bonita, de 30 de 

Março de 1996; a Lei n° 011/97, que estabelece normas urbanísticas, uso, ocupação 

e parcelamento do solo (alterada pela Lei n° 022/99); a Lei n° 012/97, que institui o 

código de obras (alterada pela Lei n° 020/98); além da Lei n° 038/93 relativa à 

criação do Fundo Rotativo Municipal da Habitação; e a Lei n° 462/2002, referente à 

criação do Conselho Municipal da Habitação e Programas e Financiamento 

Habitacional, dentre outros. 

Figura 23 - Localização do Município de Vargem Bonita na escala estadual. 

 

Fonte: Adaptado de Governo do Estado de Santa Catarina – Mapa Base, 2015. 
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Figura 24 - Localização do Município de Vargem Bonita e municípios confrontantes - 
SC. 

 
Fonte: Adaptado de Governo do Estado de Santa Catarina – Mapa Base, 2015. 

2.12.1 Lei Orgânica do Município de Vargem Bonita 

Como mencionado anteriormente, o Município de Vargem Bonita não 

possui Plano Diretor, apesar deste ser citado como “instrumento básico de política 

de desenvolvimento e da expansão urbana” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VARGEM BONITA, 1996, p.56) na Lei Orgânica do Município. 

A Lei Orgânica do Município de Vargem Bonita apresenta-se como 

norteadora dentre as demais que vigoram atualmente no âmbito municipal, e atribui, 

dentre outras, como competência do município:  

Art. 8º [...] 
I – dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras as 
seguintes atribuições: 
[...] 
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f) adquirir bens, inclusive através de desapropriação, por necessidade, 
utilidade pública ou por interesse social; 
g) elaborar o seu Plano Diretor; 
h) promover o adequado ordenamento do seu território urbano, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo; 
[...] 
m) ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horário para 
funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares 
observando as normas federais pertinentes; 
[...] 
q) quanto aos seus estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de 
serviços e similares: 
1) conceder ou renovar licença para instalação, localização e 
funcionamento; 
2) revogar a licença daqueles cujas atividades se tornarem prejudiciais à 
saúde, à higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego público ou aos 
bons costumes; 
3) promover o fechamento daqueles que funcionaram sem licença ou em 
desacordo com a lei; 
II – estabelecer e impor as penalidades por infração de suas leis e 
regulamentos; 
[...] (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, p.6 a 8). 
 

O Município compartilha, ainda, competências com o Estado e a União, 

conforme enumeradas no Art.9 de sua Lei Orgânica:  

Art.9 [...] 
[...] 
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos; 
IV – impedir a evasão e destruição e a descaracterização de obras de artes 
e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural; 
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 
VII – preservar as florestas naturais, a fauna, a flora e os recursos naturais; 
VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 
alimentar; 
IX – promover programas de construção de moradias e melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 
X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 
[...] (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, p.8). 
 

Quanto ao Desenvolvimento Urbano do Município, tratado na Lei 

Orgânica do Município de Vargem Bonita, em seu Art. 152, a política municipal deve 

buscar “ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e seus bairros, dos 

aglomeramentos urbanos e povoados, e garantir o bem estar de seus habitantes.” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, p.56). Neste sentido, o 

Plano Diretor é um importante instrumento de regulação do território, em especial 

quanto ao desenvolvimento deste e atendimentos às funções sociais da cidade e da 

propriedade: 
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Art. 152 [...] 
Parágrafo 1º - O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, de 
implantação e observância obrigatório, é instrumento básico de política de 
desenvolvimento e da expansão urbana, podendo ser elaborado em etapas 
sucessivas e parciais, respeitada a unidade e integração das partes. 
Parágrafo 2º - A propriedade cumpre a função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação urbana expressas no Plano Diretor. 
Parágrafo 3º - Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município, serão 
pagos com prévia e justa indenização em dinheiro, salvo casos do inciso III 
do parágrafo seguinte.  
Parágrafo 4º - O proprietário do solo urbano incluído no Plano Diretor, com 
área não edificada ou não utilizada nos termos da Lei Federal, deverá 
promover seu adequado aproveitamento sob pena, sucessivamente de: 
I – parcelamento ou edificação compulsória; 
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano progressivo no 
tempo; 
III – desapropriação com pagamento mediante título da dívida pública 
municipal, com prazo de resgate em até 10 (dez) anos em parcelas iguais e 
sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, p.56 e 57). 
 

Ainda conforme a Lei Orgânica, o Município, ao estabelecer normas e 

diretrizes relacionadas ao Desenvolvimento Urbano, deverá: através do uso e 

ocupação do solo, controlar a expansão e os vazios urbanos, proteger e recuperar o 

ambiente cultural e manter as características dos ambientes naturais; criar área de 

especial interesse social, ambiental, turístico ou de áreas de uso público; buscar 

soluções para problemas urbanos em conjunto com entidades técnicas da 

comunidade e representações de classe; suprimir barreiras arquitetônicas às áreas 

ocupadas por população de baixa renda; além de fornecer gratuitamente projeto 

padrão para unidades habitacionais de até 70m², destinado a população de baixa 

renda. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, p.57). 

Art. 154 - A legislação de política de desenvolvimento urbano 
compreenderá: 
I – Plano Diretor do Uso do Solo; 
II – Plano de Transportes Urbanos; 
III – Lei de Parcelamento do Solo; 
IV – Código de Obras e Edificações; 
V – Código de Postura. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 
1996, p.57). 
 

Quanto à política habitacional, segundo a Lei Orgânica do Município de 

Vargem Bonita, esta deve seguir as determinações dos planos de desenvolvimento, 

para que seja possível “garantir gradativamente, habitações a todas as famílias” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, p.57). 

Art. 156 [...] 
Parágrafo Único – Terão tratamento prioritário às famílias de baixa renda e 
os problemas de sub-habitação, dando-se ênfase a programas de 
loteamentos urbanizados. 
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Art. 156 - Na elaboração dos Planos Plurianuais e Orçamentos Anuais, o 
Município estabelecerá as metas e prioridades e fixará as dotações 
necessárias e efetividade e eficácias da Política Habitacional. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, p.58). 
 

Ainda no âmbito da política habitacional do município, foi criado o Fundo 

Rotativo Municipal da Habitação (FRMH), instituído pela Lei n° 038 de 13 de maio de 

1993, com a função de dar “apoio e suporte financeiro à consecução da política 

municipal de habitação, voltada à população de baixa renda”. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1993, p.1), que também dispõe sobre a 

aplicação dos recursos, 

Artigo 2° Os recursos do Fundo serão aplicados especificamente em:  
I- Construção de habitação;  
II- Desfavelização;  
III- Implantação de infraestrutura básica;  
IV- Instalação de equipamentos comunitários;  
V- Implantação de lotes urbanizados. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VARGEM BONITA, 1993, p.1). 
 

Neste mesmo sentido, foi instituído pela Lei n° 114 em 10 de outubro de 

1994, o Programa Municipal de Loteamento e Habitação Popular de Vargem Bonita, 

concebido para atuação do Poder Público Municipal juntamente com entidades 

Comunitárias da Sociedade Civil “no sentido de desenvolver atividade visando 

assentar famílias carentes que vivam nas áreas urbanas e rural do Município de 

Vargem Bonita (SC).” (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1994, 

p.2). O Programa tem como finalidade: 

Art. 4° [...] 
I- determinar a aquisição e o uso de áreas necessárias á implantação dos 
loteamentos populares;  
II- Estimular á organização comunitária e a auto-gestão dos loteamentos e 
habitações populares municipais;  
III- Desencadear as atividades necessárias á implantação dos loteamentos 
e habitação popular, através dos órgãos competentes do município;  
IV- Solucionar o problema de loteamento e habitação popular do município. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1994, p.2). 
 

O Conselho Municipal de Habitação do Município de Vargem Bonita foi 

criado através da Lei n° 462 de 08 de abril de 2002, constituindo-se como órgão de 

consulta, com a responsabilidade de dispor sobre a aprovação de Projetos e 

Programas Habitacionais, bem como tratar da aprovação de recursos do Fundo 

(FRMH). A mesma lei cria os seguintes programas habitacionais, visando o 

atendimento às famílias de baixa renda, domiciliadas em meio urbano ou rural: 
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Art. 20º [...] 
I) PROGRAMA DA CASA PRÓPRIA, consiste no financiamento do lote e 
casa pronta; 
II) PROGRAMA CESTA DE MATERIAIS, consiste no financiamento para 
aquisição de materiais de construção destinado a famílias que já possuam 
terreno; 
III) PROGRAMA DE REFORMAS, consiste no financiamento de materiais 
de construção e mão de obra para melhoria, ampliação e reforma, destinado 
à mutuários que já possuem moradia no município; 
IV) PROGRAMA DE LOTES URBANIZADOS, consiste no financiamento de 
lotes urbanizados pelo município, a mutuários que desejarem construir por 
conta própria, e, 
V) PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL E COMODATOS, consiste na 
construção de moradias para locação social e cessão temporário por 
comodato, destinadas a famílias que não possuam nenhuma condição para 
participar dos demais programas. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM 
BONITA, 2002, p.9). 
 

A Lei n° 462 permite, ainda, a aquisição de áreas específicas pelo 

Município, buscando viabilizar a implantação dos referidos Programas de Habitação 

Popular, com a finalidade de “implantação de loteamento dotado de rede de água, 

esgoto pluvial e sanitário e energia elétrica, construir núcleos habitacionais e 

financiar aos munícipes que preencham os requisitos exigidos na presente lei.” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 2002, p.10). 

Art. 24° [...] 
Parágrafo único – Os núcleos habitacionais deverão ser projetados com 
previsão de área de recreação e serviço. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VARGEM BONITA, 2002, p.10). 
 

O Município de Vargem Bonita, atualmente, não possui áreas ZEIS (Zona 

Especial de Interesse Social) delimitadas em seu território, da mesma forma não há 

legislação que delimite o perímetro ou que estabeleça parâmetros específicos de 

uso e ocupação do solo para áreas de interesse social. 

O turismo, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Vargem Bonita, 

será conduzido como agente de desenvolvimento social e econômico através da 

implantação de programas que incentivem a “divulgação do potencial econômico da 

atividade cultural e dos aspectos urbanos e rurais da região” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, p.59), e com intuito de incentivar o 

envolvimento popular na realização de “festa anual típica que traduza a vocação 

turística do Município” (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, 

p.59), podendo o município, atuar em conjunto com os municípios vizinhos em prol 

do desenvolvimento turístico regional (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM 

BONITA, 1996). 
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A política cultural do Município tem como princípio garantir a todos o 

direito à cultura, conforme os princípios apresentados no Art. 176 da Lei Orgânica 

Municipal: 

Art. 176 [...] 
I – incentivo e valorização de todas as formas de expressão cultural; 
II – integração com as políticas de comunicação, ecológica, educacional e 
de lazer; 
III – proteção de obras, objetos, documentos, monumentos naturais e outros 
bens; 
IV – criação de espaços equipamentos públicos, destinados a 
manifestações artístico-culturais; 
V – preservação da identidade e da memória Vargem Bonitense; 
VI – concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro às entidades 
culturais municipais e privadas na forma da lei; 
VII – concessão de incentivos, nos termos da lei, para a produção e difusão 
de bens e valores culturais, como forma de garantia e preservação das 
tradições e costumes das etnias formadoras da sociedade Vargem 
Bonitense; 
VIII – Integração das ações do Município no âmbito da educação, cultura e 
esporte. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, p.64). 
 

Como incentivo à cultura, o município realizará o levantamento e 

divulgação das manifestações culturais pautadas nas “raízes históricas da 

comunidade, dos colonizadores, buscando resgatar e preservar a memória da 

cidade” (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, p.64 e 65). Para 

isso, realizará concursos e atividades com exposições e publicações visando à 

difusão da cultura local. O município também viabilizará “a produção e o 

conhecimento de bens e valores culturais, garantindo as tradições e os costumes 

das diferentes origens da população” (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM 

BONITA, 1996, p. 65), em especial o movimento social do Contestado, a tradição 

das correntes imigratórias, a formação socioeconômica e o desenvolvimento urbano 

e rural, memória escrita, fotografada, fonográfica e de vídeo da história do 

desenvolvimento urbano e rural. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 

1996, p. 65). 

Art. 179 - Serão considerados patrimônio cultural, passível de tombamento e 
proteção, as obras, os objetos, os documentos, as edificações e os 
monumentos naturais que contém a memória cultural dos diferentes 
segmentos sociais. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 
1996, p.65). 
 

Quanto ao meio ambiente, a Lei Orgânica do Município menciona o direito 

de todos ao meio ambiente saudável e equilibrado, que deve ser preservado pelo 

município e também pela coletividade, garantindo o meio ambiente natural para as 
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gerações presentes e futuras. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 

1996, p. 66). 

Art. 183 [...] 
Parágrafo 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Município em articulação com órgãos federais, estaduais e empresariais: 
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
adequado manejo das espécies de ecossistemas; 
II – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem riscos para a vida, à qualidade de 
vida e ao meio ambiente; 
III – promover a educação na sua rede de ensino e conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente; 
IV – proteger a flora e a fauna, vedadas na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais à crueldade; 
V – constituir formas e métodos de preservar a piscicultura nos açudes, 
lagos e rios. 
VI – definir espaços territoriais a serem protegidos, sendo alteração e 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
VII – promover o levantamento e o mapeamento de todos os recursos 
naturais no Município; 
VIII – exigir para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, estudos prévios de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; 
IX – definir procedimentos quanto à captação de águas e lançamentos dos 
resíduos, pelas empresas instaladas no Município; 
X – proteger as nascentes dos rios do Município, através de sua 
demarcação e arborização; 
XI – proteger os animais domésticos relacionados historicamente com o 
homem, que sofrem as consequências do urbanismo e da modernidade. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1996, p.66). 

2.12.2 Lei n° 011/97 - Normas Urbanísticas: uso, ocupação e parcelamento do 
solo. 

A Lei n° 011/97 de Vargem Bonita “dispõe sobre normas urbanísticas, 

uso, ocupação e parcelamento do solo e dá outras providencias”. Tem o objetivo de 

orientar projetos de execução referentes às obras de parcelamento do solo, 

assegurando os padrões de urbanização de acordo com o interesse coletivo. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1997a). 

Desta forma, o proprietário deverá solicitar junto ao município a expedição 

das diretrizes referente à sua área, antes dos projetos de loteamento e 

desmembramento, devendo apresentar “para este fim requerimento acompanhado 

da planta do imóvel e de outros documentos, conforme especificações – a serem 

definidas em decreto do Poder Executivo” (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM 

BONITA, 1997a, p.3). 
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A Prefeitura expressará na planta as diretrizes específicas para o projeto 

de loteamento e desmembramento: 

Art. 7° [...] 
I- As vias de circulação do sistema viário do Município que deverão ter 
continuidade na gleba a lotear.  
II- As faixas “Non aedificandi” para escoamento das águas pluviais, redes de 
esgoto, etc., e aquelas junto a linha de energia elétrica, ferrovias e rodovias.  
III- A taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, os recuos, outros 
índices urbanísticos e ainda o número de habitações previsto para a área, 
de acordo com a legislação de zoneamento.  
VI- A área e a localização aproximada dos destinados e equipamento 
urbano e comunitário e das áreas livres de uso público.  
V- A relação e a localização.  

§ 1° As diretrizes expedidas vigoram pelo prazo Máximo de um 
ano.  
[...] (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1997a, p.3). 
 

De acordo com a Lei n° 011/97, não são permitidos parcelamentos de 

finalidade urbana “em terrenos baixos, alagadiços, insalubres, ou sujeitos a 

inundações, antes de executados os serviços de saneamento e escoamento das 

águas. Tais obras serão realizadas pelo parcelador, juntamente com as vias de 

circulação.” (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1997a, p.6). 

Art. 21 [...] 
§ 1° O parcelamento do solo para fins urbanos somente será permitido em 
áreas urbanas ou áreas delimitadas por lei para o fim especifico de 
expansão urbana. 
[...] (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1997a, p.6). 
 

Quanto à ocupação em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, 

somente serão permitidas em situação que o lote tiver área mínima de 2.500m² e, 

ainda, ser ocupado por uma única habitação, “cuja área construída não deverá 

ultrapassar o coeficiente de aproveitamento de 0,2.” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VARGEM BONITA, 1997a, p.6). 

Art. 23 A área mínima de lote de aproveitamento, os recuos obrigatórios e o 
número de habitações, a obedecer em qualquer modificação da 
configuração ou da dimensão de lotes, serão aqueles fixados pela 
Prefeitura, de acordo com a sua legislação especifica de uso do solo. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1997a, p.6). 
 

 A Lei n° 022/99, altera a Lei n° 011/97, no que diz respeito ao Art. 31 

desta, e passa a determinar obrigatória faixa “non Aedificandi” de 30 metros de cada 

lado ao longo de águas correntes e dormentes. Determina também faixa “non 

Aedificandi” de 15 metros “Ao lado das faixas de domínio público das rodovias, 

ferrovias e viadutos [...]” (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1999, 

p.1). 
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Segundo o Art. 38 da Lei n° 011/97, quando o município não possuir 

legislação do uso do solo ou diretrizes específicas da Prefeitura, deverão orientar-se 

pelos seguintes parâmetros: 

Art. 38 [...] 
I- Coeficiente de aproveitamento igual a 1.  
II- Uma habilitação por lote, inclusive para os efeitos do disposto no art. 7° 
desta Lei.  
III- Lote mínimo de:  
a) de 500,00 m² quando o único serviço a ser fornecido no loteamento for a 
drenagem de águas pluviais;  
b) de 250,00 m² quando o loteamento for provido de rede de energia elétrica 
domiciliar e, ainda, de rede de abastecimento de água ou de rede coletora 
de esgotos.  
c) De 125,00 m² quando o loteamento dispuser de todos os melhoramentos 
públicos, inclusive vias pavimentadas e arborizadas.  
IV- Frente mínima dos lotes de 5,00 metros para os lotes com área de 125 
metros quadrados; 10,00 metros para os lotes com área de 250 metros 
quadrados, e 20 metros para os lotes com área de 500 metros quadrados. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1997a, p.9). 
 

2.12.3 Lei n° 012/97 – Código de Obras 

O Código de Obras do Município de Vargem Bonita, Lei n° 012/97, atua 

conjuntamente com a Lei n° 011/97 que trata das normas urbanísticas, bem como 

uso e ocupação do solo, além de parcelamentos no âmbito do município. Desta 

forma, o código de obras é o dispositivo regulador de projetos e construções de 

edificações privadas, no território municipal.  

Artigo 3° A construção de edifícios públicos será regulada pela Lei Federal 
n° 125/35. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1997b, p.1). 
 

No que diz respeito aos procedimentos para análise e aprovação de 

projetos, o processo inicia através da solicitação feita pelo proprietário de 

informações básicas à Prefeitura em requerimento padrão, que fornecerá 

informações básicas inerentes ao mesmo, conforme Art. 5º: 

Art. 5° [...]  
I- “Croquis” de alinhamento e nivelamento do terreno;  
II- parecer sobre destinação do prédio em vista o enquadramento na Lei de 
Uso e Ocupação do Solo de Vargem Bonita (SC);  
III- indicação dos padrões de ocupação permitidos, tendo em vista a Lei de 
Uso e Ocupação do Solo de Vargem Bonita (SC) e a destinação do prédio; 
IV- Situação de regularização do terreno na Prefeitura relativamente e 
parcelamento aprovado e a impostos municipais devidos;  
V- indicação de medidas especiais de segurança quanto a movimentos de 
terra, estabilidade dos maciços resultantes, drenagem pluvial e risco de 
inundação. (PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1997b, p.1). 
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Após apresentadas as peças técnicas, em anexo ao requerimento 

protocolado, a Prefeitura, esta submeterá a documentação à análise, manifestando-

se dentro do prazo de 30 dias, conforme seu exclusivo critério: 

Art.7° [...]  
I- pelo indeferimento do processo de aprovação no caso de conflito 
generalizado com o disposto neste Código e na Lei de Uso de Ocupação do 
Solo de Vargem Bonita (SC);  
II- pela emissão de parecer solicitando correção dos aspectos conflitantes 
com este Código e com a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Vargem Bonita 
(SC);  
III- pela aprovação do projeto, quando estão dará a licença para construir, 
mediante a expedição do alvará de construção. (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VARGEM BONITA, 1997b, p.3). 
 

A Lei n° 012/97 ainda determina que em caso de atividade industrial com 

elevado potencial poluente, a Prefeitura analisará cada caso em particular levando 

em consideração a implantação “para com o sitio de implantação, o meio – 

ambiente, o zoneamento do município, a convivência com outros usos urbanos, as 

possibilidades da infraestrutura urbana e os meios de transportes”. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VARGEM BONITA, 1997b, p.14).  

Diante dos dados mencionados, identifica-se a sensível necessidade de 

elaboração e implantação do Plano Diretor Municipal de Vargem Bonita, conforme 

determinado na Lei Orgânica do Município, para que, em conjunto com as leis 

municipais em vigência, seja possível buscar o ordenamento do território de forma 

coerente, garantindo o direito à cidade, incluindo a função social da cidade e da 

propriedade, a habitação, bem como a oportunidades de vida urbana digna para 

todos, conforme os princípios estabelecidos no Estatuto da Cidade.  
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3. CONSIDERAÇÕES 

Visando à caracterização econômica e social abordada neste diagnóstico, 

foram utilizados dados primários coletados em instituições públicas e privadas, como 

também dados secundários coletados em livros, sites governamentais, documentos 

e demais publicações pertinentes. 

Dessa forma, é possível perceber uma mudança considerável em relação 

à população vargembonitense, onde se observou um descréscimo gradativo na 

população residente na área rural, e um crescimento na área urbana. Isso deve-se 

aos habitantes que buscaram viver na área urbana, o que justifica tal crescimento 

nesta área, ao contrário da rural. Em contrapartida, o município possui uma 

densidade domiciliar de 3,49, ou seja, há em média entre três a quatro moradores 

por residência, uma característica comum nos dias de hoje. 

Já em relação ao saneamento básico, observou-se que o município 

possui quatro domicílios que não possuem banheiros, um problema grave, que 

implica situação de risco ambiental e de saúde pública, além dos domicílios que 

utilizam formas alternativas de esgotamento sanitário, estes apresentam mais rápido 

impacto negativo sobre o meio ambiente, que pode agravar a saúde da população. 

Outro dado preocupante é em relação aos lixo domiciliar, onde há residências que 

não participam da coleta realizada por serviço de limpeza, utilizando outras formas 

de destinação do lixo, o que demanda providências e atenção. 

No que diz respeito à saúde do município, Vargem Bonita atende 4.546 

habitantes, distribuídos em 1.445 famílias, ou seja, praticamente todos os moradores 

são atendidos pelos serviço de saúde municipal, porém, o município não realiza o 

levantamento das patologias, apenas o controle das consultas, o que dificulta o 

controle e prevenção de doenças patológicas ou relacionadas ao saneamento 

básico inadequado. Já a educação de Vargem Bonita mostrou que a maioria da 

população possui alfabetização, são 93,45% das pessoas acima de 10 anos. 

Economicamente, Vargem Bonita apresentou crescimento médio de 

6,64% ao ano durante o período em análise (2000 a 2011), com destaque para os 

crescimentos do PIB dos anos de 2002 (16,99%), 2003 (22,27%) e 2010 (20,42%). 

Na agropecuária, o município se destaca pela produção de milho (em grão), cebola 



 

Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ADM: 2013/2016 

 

 

 90 

 Diagnóstico Socioeconômico, Cultural, Ambiental e de Infraestrutura    Fev/2016 

(em grão) e feijão (em grão), como também grande quantidade de criação de 

galináceos, suínos e bovinos. 

Sendo assim, o município precisa melhorar algumas situações para 

promover a saúde e o bem-estar da população como um todo. Para isso, necessita 

de melhorias na salubridade ambiental, abrangendo todos os serviços de 

abastecimento de água com qualidade e quantidade, a coleta, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos e esgoto doméstico, a drenagem das águas 

pluviais, a promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, o controle de 

vetores transmissores de doenças para, assim, alcançar níveis crescentes de 

salubridade ambiental. 
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ANEXO I 
 

 

Relação de autoridades e entidades de Vargem Bonita - 2014 
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Cargo/Entidade Nome Telefones 

Prefeita Melania Ap. Roman Meneghini (49)3548-3028 

Chefe de Gabinete - - 

Sec. Administração Suélen Favretto (49)3548-3015 

Assessor Jurídico Leonardo Elias Bittencourt (49)9115-0088 

Assessor de Imprensa Dirceu Silveira (49)3548-3010 

Diretor de Licitações Janaina Antunes de Oliveira (49)3548-3003 

Contabilidade Dorneles Antônio Pelicioli (49)3548-3009 

Sec. Agricultura Nelvir Ransan (49) 3548-3016 

Sec. Educação  Nadia de Lurdes R. Lazarotto (49)3548-3011 

Sec. Transportes e 
Obras 

Volnei Antônio da Silva Pereira (49)3548-3016 

Diretor Planejamento Luiz Fernando Barbosa de Oliveira (49)3548-3002 

Engenheira Civil AMMOC (49)3522-2800 

Secretária Saúde Lenir Radavelli (49) 3548-3028 

Diretor de Saúde Alacir de Oliveira (49) 3548-3027 

Vereadora Sandra Quechin (49) 3548-0099 

Vereador Gizomar Luiz Gazzoni (49)3548-0099 

Vereador Clóvis da Luz (49) 3548-0099 

Vereador Airton Fiório (49) 3548-0099 

Vereador José Augusto Nacimento (49) 3548-0099 

Vereador João Alberto Chiot (49) 3548-0099 

Vereador Itamar José Rossi (49) 3548-0099 

Vereadora Rosamarcia Hetkowski Roman (49) 3548-0099 

Vereador Vilmar José Giasson (49) 3548-0099 

CMT – Policia Militar André Borges (49) 3548-0108 

Del. – Policia Civil Vilmar Antônio dos Santos (49) 3548-0108 

Epagri Valdecir Valcarenck (49) 3548- 3018 

Cidasc  Vanderleia da SIlva (49) 3548-0282 

Sindicato Rural Clóvis Roman (49) 3548-3000 

CASAN Ricardo Filipini (49) 3548-0070 

Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus 

Padre Luiz (49) 3548- 0347 

E.E.B. Vitório Roman Dilmar Antônio Mozzer (49) 3548- 0089 

E.E.B. Galeazzo 
Paganelli 

Gedalva Tesser Filipini (49) 3456- 1177 

 

RELAÇÃO ENTIDADES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS NO MUNICÍPIO DE VARGEM 
BONITA 

Grupo Presidente Contato 
Clube de Mães Sempre Unidas - - 

Clube de Mães Nossa Senhora 
da Salete 

Zelinda Elviero Piran 35480107 

Clube de Idosos Cantinho 
Alegre 

Ivanir Spader 91844943 

Associação Clube 4- S Leandro Marcos Pegoraro 35480239 

Associação Amigos da Criança - - 

Associação Com. 
Assentamento Novembro 

- - 
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Associação São Roque Celso Pasquali 91553695 

Associação Costureira Novelo 
da Amizade 

- - 

APAE Leone Antônio Passarin 35480107 

Associação de Judô Vargem 
Bonita 

Dilnei de Bastiani 91084750 

Clube Recreativo da AFI - - 

Associação de Moradores 25 
de Maio 

- - 

Esporte Clube Vargense Nadir Pontin 35480036 

Associação Che Guevara - - 

Associação Beneficente 
Desafio Final 

Janir Ortiz 91647410 

AMOCA Tiago Ribeiro 91814436 

Coração Esporte Clube Solimar Luvisão 35480047 

Esporte Clube São José Antônio Adão Obulgaski - 

 

 

 

 


