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

O eixo temático Demografia do Banco de dados Regional reúne dados
secundários relativos as principais variáveis demográficas na região Vale do Rio
Pardo, a saber:
Planilha - Demografia Geral
Planilha - População Economicamente Ativa
Planilha - População Idosa
Planilha - Características da População
Planilha - Mortalidade e Natalidade
Planilha - Emigrantes por local de destino
Planilha - Imigrantes por país anterior
Planilha - Estrangeiros e Naturalizados, por grupos de anos em que fixaram
residência no país,
Planilha - Imigração Regional Interestadual
Planilha - Deslocamento para Trabalho e Estudo
Planilha - Tempo Habitual do Deslocamento para o Trabalho Principal
Os dados secundários aqui reunidos, referentes as variáveis demográficas, de
migrações e de deslocamentos pendulares nos municípios que integram a região do
Vale do Rio Pardo, foram obtidos junto ao IBGE/SIDRA - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. Os mesmos se referem aos levantamentos censitários e
contagens da população realizados pelo IBGE no período entre 1991 e 2010. A
organização dos dados contempla um conjunto de planilhas e mapas temáticos, de
modo a alcançar ao público distintas formas de apresentação dos dados relativos a
essa temática.

Demografia Geral
Os dados relativos à Demografia Geral correspondem às seguintes variáveis:
População Total: Corresponde ao total dos moradores residentes em
domicílios rurais e urbanos dos municípios, contados na data de referência do Censo
Demográfico ou da Contagem da População;
População Urbana: Corresponde ao total dos moradores residentes em
domicílios urbanos dos municípios. Os domicílios urbanos são aqueles localizados
em áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais)
ou às áreas urbanas isoladas;
Taxa de Urbanização: É o percentual da população residente em área urbana
em relação à população total;
População Rural: Corresponde ao total dos moradores residentes em

domicílios rurais dos municípios, que são todos aqueles localizados nas áreas fora
dos limites das áreas urbanas. A classificação da localização do domicílio em área
rural ou urbana é definida por lei municipal vigente na data de referência da realização
do Censo Demográfico;
Taxa de Ruralização: É o percentual da população residente em área rural
em relação à população total;
Densidade Demográfica: Medida do grau de concentração de uma população
no território, dada pelo quociente entre o volume total de população da área e sua
extensão territorial (hab/km²);
Taxa de Crescimento da População: Corresponde ao incremento médio
anual da população residente devido ao crescimento vegetativo ou à migração
líquida, nos municípios, no período considerado;
Taxa de Crescimento da População Urbana e da População Rural:
Corresponde ao incremento médio anual da população residente em domicílios
urbanos ou em domicílios rurais devido ao crescimento vegetativo ou à migração
líquida, nos municípios, no período considerado;
Taxa de Fecundidade: Corresponde ao número médio de filhos que uma
mulher teria até o final de sua idade reprodutiva (15 a 49 anos de idade).
População Economicamente Ativa
Corresponde às pessoas em idade ativa (10 anos ou mais de idade) que estão
trabalhando ou em busca de trabalho. Compreende o potencial de mão de obra com
que pode contar o setor produtivo.
População Idosa
Os dados relativos à variável população idosa, correspondem à população
com sessenta anos ou mais de idade, residente nos domicílios rurais e urbanos dos
municípios. Os dados também apresentam a distribuição dessa população por sexo,
masculino e feminino, no conjunto da população total, na população urbana e na
população rural dos municípios da região.
Características da População
Os dados relativos às Características da População correspondem aos dados
absolutos e proporcionais (%) das seguintes variáveis:
População Masculina: Corresponde ao total de pessoas do sexo masculino;
População Feminina: Corresponde ao total de pessoas do sexo feminino;
População Jovem: Corresponde ao total de pessoas de 15 a 24 anos de
idade;
População Adulta: Corresponde ao total de pessoas com 25 anos ou mais de
idade;
População Idosa: Corresponde ao total de pessoas com 60 anos ou mais de
idade;
Mortalidade e Natalidade

Os dados relativos à Mortalidade e Natalidade correspondem às seguintes
variáveis:
Nascidos Vivos: É a expulsão ou extração completa de um produto da
concepção do corpo materno, independentemente da duração da gestação, o qual,
depois da separação do corpo materno, respire ou dê qualquer outro sinal de vida,
tais como: batimento do coração, pulsação do cordão umbilical ou movimento efetivo
dos músculos da contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e
estando ou não desprendida a placenta;
Taxa de Natalidade: Número de crianças nascidas vivas para cada mil
habitantes;
Óbito: É o desaparecimento definitivo de algum sinal de vida em qualquer
momento posterior ao nascimento, ou seja, a cessação das funções vitais sem a
possibilidade de ressuscitação;
Taxa de Mortalidade: Número de falecimentos ou mortes para cada mil
habitantes;
Taxa de Mortalidade Infantil: É a frequência com que ocorrem os óbitos
infantis (menores de um ano) em uma população, em relação ao número de nascidos
vivos em determinado ano civil. Expressa-se para cada mil crianças nascidas vivas;
Migrações e Deslocamentos
Em relação à migração, as informações censitárias levam em conta os
diferentes movimentos migratórios da população, tendo como base as informações
sobre o local de nascimento, o tempo de moradia na residência atual e o local de
moradia anterior. A partir destas informações é possível identificar se o indivíduo é
migrante ou não, e a sua condição de naturalidade. As imigrações se referem ao
movimento de entrada num dado município de população originária de outro
município ou país, para viver. E as emigrações correspondem ao movimento de saída
de população residente num dado município ou país para viver em um outro município
ou país.
No que diz respeito aos deslocamentos, estes são percebidos à medida que
as pessoas se deslocam do município onde residem para trabalhar ou estudar em
outro município. O Censo do IBGE contou esses casos somente a partir de 2010,
sendo possível pesquisar, de maneira separada, quem se deslocava para trabalho e
para estudo. Os dados relativos à Migração e Deslocamentos correspondem às
seguintes variáveis:
Emigrantes por local de destino: Número de pessoas que emigraram do
município por local (país) de destino;
Imigrantes por país anterior: Número de pessoas que imigraram para os
municípios por países de onde vieram;
Estrangeiros e Naturalizados, por grupos de anos em que fixaram
residência no país: Número de pessoas que residem nos municípios e que são
estrangeiros ou que foram naturalizados, por grupos de anos em que fixaram

residência;
Imigração Regional Interestadual: Número de pessoas que imigraram para
os municípios por estados do Brasil de onde vieram;
Deslocamento para Trabalho e Estudo: Número de pessoas que se
desloca diariamente para trabalho e para estudo entre os municípios da região do
Vale do Rio Pardo. Também foram levantados os dados percentuais da população
que se desloca para trabalho e para estudo em relação a população total e em
relação a população economicamente ativa, de cada município de origem dos
deslocamentos;
Tempo Habitual do Deslocamento para o Trabalho Principal: Número de
pessoas que se desloca para trabalho principal, por diferentes períodos habituais de
tempo de deslocamento.
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