
Denominação Conceituação

Degradação Florestal

É toda área que por ação natural ou antrópica, teve suas características originais 

alteradas além do limite de recuperação natural dos solos, exigindo, assim, a 

intervenção do homem para sua recuperação.

Densidade Demográfica

É o quociente entre a população total de uma determinada região e a sua 

superfície. Geralmente é expressa em habitantes por quilômetros 

quadrados(hab./km2).

Dispêndios Gasto, despesa ou consumo

IDEB

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica serve para medir a qualidade 

de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no 

desempenho do estudante em avaliações do Inep e em taxas de aprovação. 

Assim, para que o Ideb de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno 

aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula.

Receita Correntes

Constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, 

agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de 

recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 

quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

Receita Orçamentária É a receita total dos municípios

Receita Tributária

São os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder 

de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Saldo da Balança Comercial
É a diferença entre o total de exportações e importações de bens e serviços em 

um determinado período.

Taxa de Abandono

É a proporção de alunos por nível de ensino que abandonaram os estudos em 

relação ao total de alunos matriculados nesse nível de ensino no fim do ano 

letivo.

Taxa de Aprovação

É o percentual de alunos por nível de ensino que preencheram os requisitos 

mínimos em aproveitamento e frequência, previstos em legislação, em relação 

ao total de alunos matriculados nesse nível de ensino no final do ano letivo.

Taxa de Desmatamento Anual

Desde 2002, essas estimativas passaram a ser obtidas por sistema de 

classificação digital de imagens, de acordo com a Metodologia Prodes (Projeto 

de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal) do Inpe, que utiliza 

sensores capazes de captar todos os desmatamentos maiores que 6,25 hectares, 

característica que tornou o sistema confiável e reconhecido. As taxas são 

calculadas anualmente para períodos que vão de 1º de agosto a 31 de julho. 

Taxa de Mortalidade em Menores de 05 

Anos

Número de óbitos de menores de cinco anos de idade, por mil nascidos vivos, na 

população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Taxa de Mortalidade Geral
Definido pelo número do total de óbitos ocorridos em todas as idades pela 

população de uma dada área e multiplicando-se por mil.
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Taxa de Mortalidade Infantil
Definida pelo número de óbitos de crianças menores de um ano pelo número de 

nascidos vivos e multiplicando-se por mil.

Taxa de Mortalidade Materna

Definida pelo número de óbitos de mulheres residentes, por condições 

consideradas de morte materna, pelo número de nascidos vivos e multiplicando-

se por cem mil.

Taxa de Mortalidade por Doenças 

Infecciosas e Parasitárias

Número de óbitos devidos a doenças infecciosas e parasitárias, por 100 mil 

trabalhadores segurados, em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado.

Taxa de Natalidade Bruta
Número de nascidos vivos, por mil habitantes, na população residente em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado

Taxa de Reprovação

É a proporção de alunos por nível de ensino que não preencheram os requisitos 

mínimos em aproveitamento e frequência, previstos em legislação, em relação 

ao total de alunos matriculados nesse nível de ensino no fim do ano letivo.


