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

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

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

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

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

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

Atlântica de Santa Catarina. A unidade regional é analisada a partir de uma perspectiva 

explicativa de totalidade e de inter-relação entre os elementos da natureza e da sociedade 

(MAMIGONIAN, 1999 apud ROCHA et al., 2012). A interdisciplinaridade é alcançada por meio 

dos estudos a) do quadro natural, através da perspectiva de Geossistema (Sotchava), e b) das 

especificidades da Formação Sócio-Espacial (Santos, 1977), conforme propõe Mamigonian 

(1999). Para o levantamento da problemática socioambiental in loco é aplicado, com adaptações, 

o “Manual metodológico de estudos ambientais e de reordenamento territorial” do IBGE 

(MAGNAGO et al., 1997). O presente trabalho, que conta com os resultados parciais alcançados 

no exercício de planejamento regional desenvolvido em disciplinas dos cursos de Geografia 

Bacharelado e do programa de pós-graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

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

socioeconômicos dos municípios de Imbuia e Vidal Ramos. Os procedimentos metodológicos 

consistiram no levantamento e sistematização de dados estatísticos disponíveis nas plataformas 

do IBGE e do SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática).  

Ao analisar os dados econômicos de Imbuia e Vidal Ramos, verificou-se que o setor 

primário que assinala a paisagem da região, não é o setor que expressa maior participação na 

economia dos municípios. Em Imbuia predomina o setor terciário (65,13%), seguido do primário 

(28,86%) e por último o secundário (06,02%). Em Vidal Ramos também há maior participação 

do setor terciário (42,54%), seguido do industrial (31,07%) e por fim o agropecuário (26,42%). 

Também ressalta-se, que em face de sua proximidade geográfica, os municípios apresentam 

características territoriais físicas e socioeconômicas semelhantes, ambos concentram sua 

produção nos mesmos gêneros agropecuários apresentando apenas divergência de ordem 

quantitativa. O mesmo acontece no setor industrial, a semelhança advém do predomínio de 

indústrias de transformação, todavia a existência de unidades industriais com maior inserção nas 

cadeias produtivas regionais como a Stoltenberg Ltda. e nacionais como a Votorantim Cimentos, 

a qual faz parte do grupo Votorantim S.A. confere destaque à Vidal Ramos.  
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O trabalho ora desenvolvido para esta pesquisa contribuiu para o aprendizado de 

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

a partir das bases de dados disponíveis no IBGE e no SIDRA. Contudo, registram-se algumas 

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

dados qualitativos referentes à indústria e ao comércio dos municípios.  

 

Tabela 1.  Participação dos setores econômicos na economia de Vidal Ramos (2017). 
Setores econômicos Valor da participação em (%) 

Setor primário (agropecuária) 26,42 

Setor secundário (indústria) 31,07 

Setor terciário (comércio e serviços) 42,54 

Total 100 

Fonte: SIDRA IBGE. Acesso em: 23 mar. 2020. Elaborado por: Otávio Cascaes Montanha, 2020. 

 

Tabela 2.  Participação dos setores econômicos na economia de Imbuia (2017). 
Setores econômicos Valor da participação em (%) 

Setor primário (agropecuária) 28,86 

Setor secundário (indústria) 06,02 

Setor terciário (comércio e serviços) 65,13 

Total 100 

Fonte: SIDRA IBGE.. Acesso em: 23 de mar. 2020. Elaborado por: Otávio Cascaes Montanha, 2020. 
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