OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
BANCO DE DADOS REGIONAL
VALE DO RIO PARDO

Eixo temático: Político e Administrativo

O eixo temático Político e Administrativo do Banco de Dados Regional do
Vale do Rio Pardo, reúne dados estatísticos relativos as seguintes variáveis:
•

Distâncias POA

•

Distâncias SCS

•

Localização e área

•

Toponímia

•

Área urbana e rural - Mapa

•

Político - Mapa

•

Municípios e cidades - Mapa
Os dados secundários aqui reunidos, bom como os mapas, tem coo fonte

das informações o IBGE (Cadastro de Localidades Brasileiras; Área Territorial
Brasileira Oficial; Cidades@/Histórico do município; e Base cartográfica de 2010),
o DAER-RS (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do
Sul) e FAMURS (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul.
A organização dos dados busca contemplar o conjunto de planilhas e mapas
temáticos, de modo a alcançar ao público distintas formas de apresentação dos
dados relativos a essa temática.

Distâncias POA (Porto Alegre)
As variáveis que correspondem a esta planilha mostram as distâncias da
sede dos municípios da região em relação a entrada de Porto Alegre. O cálculo foi
efetuado tendo como referência de km zero a ponte do Guaíba na BRS-290,
conforme DAER-RS (2014). As distâncias são indicadas em km, tal como, as
distâncias que ainda não foram pavimentadas. O itinerário informa o nome de

todas as rodovias e ilustra o caminho percorrido no cálculo da distância. Por fim, a
variável tempo médio de deslocamento foi calculada a partir de uma velocidade
média de 70 km/h.

Distâncias SCS (Santa Cruz do Sul)
Semelhante a proposta anterior, esta planilha apresenta as distâncias da
sede dos municípios da região em relação a Prefeitura municipal de Santa Cruz do
Sul como km zero. As distâncias são indicadas em km, tal como, as distâncias que
ainda não foram pavimentadas. O itinerário informa o nome das rodovias e ilustra o
caminho percorrido na quilometragem da distância. A variável tempo médio de
deslocamento foi calculada a partir de uma velocidade média de 70 km/h.

Localização e área
Esta planilha diz respeito a localização precisa em coordenadas decimais
(latitude e longitude) da sede dos municípios da região. Também apresenta a
variável altitude da sede. Ambas informações com base na Prefeitura Municipal
como ponto de referência. A área territorial de cada município foi mensurada em
km², e a área da região corresponde ao total da soma de todos os municípios.

Toponímia
A toponímia, de maneira geral, busca estudar o nome dos lugares,
considerando a influência e importância da origem e do processo de alterações
que resultam nos nomes atuais. Neste sentido a planilha também mostra as
variáveis data de criação (equivale a emancipação política), município-mãe
(município de origem) e gentílico (denominação relativa aos munícipes).

Área urbana e rural - Mapa
Este mapa ilustra ver as áreas urbanizadas e formalizadas, bem como,
áreas consideradas rurais, ou não urbanas segundo critérios federais. A superfície
rural, predominante, equivale a 97,9% do território da região e cerca de 2,1%, pode
ser considerado de cobertura urbana, segundo base cartográfica do IBGE (2010).

Político - Mapa
Na qualidade de político, o mapa coloca em evidência a divisão política e
administrativa da região, que compreende um conjunto de 23 municípios1 e 23
cidades, e um total de 85 distritos municipais2, conforme base cartográfica do
IBGE (2010).

Municípios e cidades - Mapa
Mostra os limites dos municípios e das cidades da região a partir da base
cartográfica do IBGE (2010).
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1

Arroio do Tigre, Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, General
Câmara, Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Mato Leitão, Pantano Grande, Passa Sete, Passo
do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, Tunas, Vale do Sol, Vale
Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz.
2 Os municípios de Boqueirão do Leão, Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Passo do Sobrado,
Sinimbu, Sobradinho, Vale do Sol, Vale Verde e Vera Cruz são constituídos somente pelo distrito
sede.

