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Itapema: a campeã 
catarinense

São 19,9 mil pessoas a 
mais em Itapema, que 
agrega hoje mais de 45 
mil habitantes e aponta 
crescimento de 77,1% entre 

2000 e 2010. A cidade, de colonização açoriana, tem 
como o turismo a principal atividade econômica. Com os 
novos dados, São João Batista, na Grande Florianópolis, 
cai para a segunda posição, com crescimento de 76,7%, 
e Itapoá fica em terceiro, no Norte do Estado, com 
67,16% de aumento no número de habitantes.

No campo e na cidade

O Censo 2010 também  mostra que a população está 
mais urbanizada do que há 10 anos. Em 2000, 81% dos 
brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 84%. Em 
Santa Catarina, 78,5% dos catarinenses viviam em áreas 
urbanas em 2000. Agora, o índice é o mesmo da média 
nacional: 84%. O restante, 16%, vive em áreas rurais. 
Em Blumenau, a população urbana continua crescendo: 
95,4% (294.968) são oriundos da área urbana, contra 4,6% 
(14.246) da área rural.

A cidade mais urbana

Entre as cidades 
catarinenses 
com 100% das 
pessoas vivendo 
em área urbana 
estão Balneário 
Camboriú, 
Bombinhas e 
Imbituba. 

O município 
mais rural

O município que 
apresenta maior 
população na 
área rural é Bela 
Vista do Toldo, no 
Planalto Norte, 
com 85,9%.

Mais mulheres
que homens

Em Blumenau, 51% 
(157.566) são mulheres 
e 49% (151.648) são 
homens. Em Santa 
Catarina, os resultados 
mostram que existem 
98 homens para cada 
100 mulheres. De 
acordo com o censo, 

a maior porcentagem de homens fica em São Pedro 
de Alcântara (63,57%), e das mulheres, em Balneário 
Camboriú, com 52,46%.

Outros municípios do Vale

Gaspar 24,8%
Indaial 36,3%
Timbó 25,4%
Ilhota 16,68%
Rodeio 5,1%
Pomerode 25,51%
José Boiteux 2,74%
Luís Alves 31,03%

Fonte: IBGE

Crescimento 
populacional  
das principais 
cidades do Vale


