
 

 

OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
BANCO DE DADOS REGIONAL 

 VALE DO RIO PARDO 
 

 

Eixo temático: Sociedade e Cultura 

 

O eixo temático Sociedade e Cultura do Banco de Dados Regional reúne 

dados estatísticos relativos as principais variáveis do desenvolvimento regional 

no Vale do Rio Pardo, a saber: 

 

 Atendimento Escolar e Analfabetismo 

 Balanço Habitacional 

 Criminalidade 

 Déficit Habitacional 

 Domicílios com Microcomputadores 

 Domicílios por categoria 

 Estrutura de Saúde 

 População Carcerária 

 Relação PBF e CADÚnico 

 Taxa de Rendimento Escolar 

 Vulnerabilidade Social 

 Ocorrências 

 Policiais 

 



Os dados secundários aqui reunidos, referentes à saúde, educação, 

segurança pública, cultura e habitação foram obtidos junto ao IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, através dos Censos de 2000 e 2010; junto 

às Prefeituras Municipais, dados de 2016; do PNUD, 2013; FEEDADOS, 2014; 

IPEA-DATA, 2015; CNES, 2015, 2010, 2015; INEP, 2017, 2014; SAGI MDS 

2015, 2016; Secretaria de Segurança Pública do RS, 2002, 2015; 

Coordenadorias Regionais de Segurança, 2016. 

A organização dos dados contempla um conjunto de planilhas que buscam 

informar dos dados a partir de diferentes indicadores das temáticas do eixo.  

No aspecto Educação, são apresentadas duas planilhas, contendo dados 

do número de estudantes nas escolas das redes privada e pública da região do 

Vale do Rio Pardo, taxas de analfabetismo e do rendimento escolar 

(aprovação, reprovação). 

Sobre Segurança Pública, são trazidas planilhas referentes aos dados de 

efetivo policial (política civil, polícia militar, bombeiros), de ocorrências 

(homicídios, crimes de corrupção, delitos relacionados a armas e munições, ao 

patrimônio e a tráfico e entorpecentes), do perfil da população carcerária no 

aspecto educação. 

Com relação à Vulnerabilidade Social, há planilhas com a relação das 

famílias inscritas e beneficiárias do CADÚnico e com os números e percentuais 

da população em situação de extrema pobreza e razão de dependência. 

A respeito dos dados sobre Habitação, uma planilha dá conta da categoria 

dos imóveis das famílias da região (próprio, quitado, ainda em pagamento, 

cedido, alugado, etc.). Outra, traz dados da existência de Plano e Fundo 

Municipal de Moradia, por município da região, com o número de famílias 

envolvidas. Por fim, uma terceira traz os dados do déficit habitacional na 

região. 

Os dados sobre Saúde são compostos por uma planilha com dados 

relativos aos leitos de ambulatório, hospitalares e de urgência, e outra referente 

ao número de médicos por especialidade na região.  

O eixo conta com uma primeira planilha referente aos dados culturais, 

trazendo o número de microcomputadores com ou sem acesso à internet e 

celular de cada município da região. 



Por fim, nos próximos meses, serão ampliados os dados regionais sobre 

Cultura, que estão sendo buscados junto às prefeituras e órgãos de pesquisa.  

 

 


