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Origem dos dados 

Os dados disponíveis estão de acordo com as seguintes fontes e metodologias:  

          2011 a 2012: Foram utilizadas as estimativas populacionais do IBGE enviadas para o 

TCU, com data de referência de 1º de julho.  

A estas estimativas, o Ministério da Saúde/DATASUS aplicou, então, a distribuição por 

faixa etária e por sexo dos dados do Censo de 2010 para a população estimada para 

2011 a 2012. Para as idades simples de 0 a 19 anos, foi feito ajuste sobre as proporções 

do Censo 2010, mas mantendo a estrutura por grupos quinquenais (0-4, 5-9, 10-14 e 15-

19 anos). Devido aos pequenos contingentes populacionais envolvidos, eventuais 

divergências com outras projeções e estimativas são possíveis, inclusive nas 

totalizações. Não há estimativas por situação (urbano/rural).  

2010: Os dados são provenientes do Censo 2010, tendo sido obtidos da home-page do 

IBGE.  

2007 a 2009: O IBGE forneceu estimativas por município, estratificadas por faixa etária 

e sexo, com data de referência de 1º de julho, elaboradas no âmbito do Projeto 

UNFPA/IBGE (BRA/4/P31A) - População e Desenvolvimento - Coordenação de 

População e Indicadores Sociais.  

Foi utilizado o método AiBi para estimar os totais populacionais de todos os municípios 

e o Distrito Federal em 1º de julho de 2007, com base na Projeção da População do 

Brasil, Revisão 2004 e em 1º de julho de 2008 e de 2009, com base na Projeção da 

População do Brasil, Revisão 2008. As estruturas etárias por sexo (relativa) foram 

obtidas mediante a aplicação do Método Relação de Coortes, com exceção do Distrito 

Federal, cuja composição por idade e sexo foi resultado da aplicação do Método das 

Componentes Demográficas para projetar populações. As distribuições por sexo e idade 

dos municípios criados após 2001 permaneceram idênticas às dos respectivos 

municípios de origem. Não há estimativas por situação (urbano/rural).  

Devido a esta mudança metodológica, os indicadores até 2006 podem não ser 

comparáveis com 2007 em diante, sob o risco de serem verificados valores discrepantes, 

como por exemplo, diminuição no índice de envelhecimento de 2006 para 2007.  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/


2001 a 2006: O IBGE forneceu estimativas, com data de referência de 1º de julho, 

incluindo aqueles criados e instalados em 1º de janeiro de 2001 (de 2001 a 2004) e em 

1º de janeiro de 2005 (para 2005 e 2006).  

A estas estimativas, o Ministério da Saúde/DATASUS aplicou, então, a distribuição por 

faixa etária e por sexo dos dados do Censo de 2000 para a população estimada para 

2001 a 2006. Para os municípios criados em 2001 e 2005, foi utilizada a distribuição 

existente no(s) município(s) do(s) qual(is) foram emancipados. Devido aos pequenos 

contingentes populacionais envolvidos, eventuais divergências com outras projeções e 

estimativas são possíveis, inclusive nas totalizações. Não há estimativas por situação 

(urbano/rural).  

2000: Os dados são provenientes do Censo 2000, tendo sido obtidos da home-page do 

IBGE.  

1997 a 1999: O IBGE forneceu estimativas, com data de referência de 1º de julho, 

incluindo aqueles criados e instalados em 1º de janeiro de 1997.  

As estimativas fornecidas contemplam a divisão por faixa etária, mas havia divisão por 

sexo apenas para 1998. O Ministério da Saúde/DATASUS aplicou, então, a razão de 

sexos, para cada município e grupo etário, à correspondente população do mesmo 

município e grupo etário para 1997 e 1999. Devido aos pequenos contingentes 

populacionais envolvidos, eventuais divergências com outras projeções e estimativas 

são possíveis, inclusive nas totalizações. Não há estimativas por situação (urbano/rural).  

1996: Os dados são provenientes da Contagem da População de 1996, tendo sido 

obtidos do IBGE.  

1993 a 1995: O IBGE forneceu ao Ministério da Saúde a estimativa, para 1993, 1994 e 

1995, da população total dos municípios, sem discriminação de sexo e faixa etária; 

forneceu, também, a distribuição percentual da população de 1991 por sexo e faixa 

etária, para cada município. Para os municípios criados após 1991, adotou-se a mesma 

distribuição percentual dos municípios dos quais foram originados;  

O Ministério da Saúde aplicou esta distribuição, por sexo e faixa etária, às populações 

fornecidas para 1993, 1994 e 1995, arredondando os valores para o inteiro mais 

próximo. A população total dos municípios foi, então, recalculada, usando os valores 

arredondados. Isto gerou uma pequena diferença entre os totais fornecidos 

originalmente e os totais recalculados, pois as proporções fornecidas tinham 8 casas 

decimais, o que leva a uma alta percentagem de frações de habitantes por faixa etária e 

sexo. Esta diferença fica mais evidente nos municípios de menor porte.  

Não foi fornecida a distribuição percentual da população de 1991 por sexo e faixa etária 

para 20 municípios do estado do Pará. Neste caso, a população destes municípios foi 

considerada como sendo de idade ignorada, sendo 50% do sexo masculino e 50% do 

sexo feminino.  

1992: Os dados foram estimados pelo IBGE, utilizando metodologia própria; foi usada a 

divisão administrativa de 1993;  

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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1991: Os dados são provenientes do Censo 1991, tendo sido obtidos da home-page do 

IBGE.  

1981 a 1990: Os dados foram estimados pelo IBGE, utilizando metodologia própria; foi 

usada, porém, a divisão administrativa vigente em 1991, inclusive para Tocantins.  

1980: Os dados são provenientes do Censo 1980, tendo sido obtidos da home-page do 

IBGE; foi usada a divisão administrativa da época (3991 municípios).  

As informações utilizadas pelo TCU estão disponíveis em páginas a parte.  

 

Descrição das variáveis disponíveis para 

tabulação 

Através da Internet, o DATASUS disponibiliza as principais informações para 

tabulações sobre a população residente:  

População residente 

População residente.  

Ano 

Ano de referência.  

Local 

Local (região, unidade da federação, município, capital, região de saúde (CIR), 

macrorregião de saúde, divisão administrativa estadual, microrregião IBGE, região 

metropolitana – RIDE, território da cidadania, mesorregião PNDR, Amazônia Legal, 

semiárido, faixa de fronteira, zona de fronteira, município de extrema pobreza) de 

residência.  

Sexo 

Masculino ou feminino.  

Situação 

Urbano ou rural, disponível apenas para os anos censitários (1980, 1991, 2000 e 2010).  

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www2.datasus.gov.br/datasus/index.php?area=0206&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popt


Faixa Etária 

Os dados podem ser consultados de acordo com as seguintes faixas etárias:  

 Menor de 1 ano  

 1 a 4 anos  

 5 a 9 anos  

 10 a 14 anos  

 15 a 19 anos  

 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos  

 80 anos e mais  

 Idade ignorada, para 1996 em diante e para os 20 municípios do Pará citados 

anteriormente, nos anos de 1993 a 1995.  

 Para os dados de 1981 a 1990 e de 1992, as duas primeiras faixas etárias estão 

agrupadas numa só.  

Faixa Etária detalhada 

Os dados podem ser consultados de acordo com as seguintes faixas etárias detalhadas:  

 Menor de 1 ano (não disponível para 1981-1990 e 1992)  

 1 a 4 anos, de ano em ano (não disponível para 1981-1990 e 1992)  

 0 a 4 anos (para 1981-1990 e 1992)  

 5 a 19 anos, de ano em ano (não disponível para 1981-1990 e 1992-1995)  

 5 a 19 anos, de 5 em 5 anos (para 1981-1990 e 1992-1995)  

 20 a 79 anos, de 5 em 5 anos  

 80 anos e mais  

 Idade ignorada, para 1996-1999 e para os 20 municípios do Pará citados 

anteriormente, nos anos de 1993-1995.  

Idade Fértil 

Indicativo (sim ou não) de idade fértil, definida como sendo de 10 a 49 anos. Observe-

se que, para obter a população de mulheres em idade fértil, não basta selecionar esta 

variável; deve-se selecionar, também, o sexo desejado.  



Resumo da disponibilidade de dados da população 

Item  1980 1981 a 1990 1991 1992 1993 a 1995 1996 1997 a 1999 2000 2001 a 2004 2005 a 2008 2009 2010 2011 a 2012 

Fonte Censo Estimativas Censo Estimativas Estimativas Contagem Estimativas Censo Estimativas 
Estimativas 

(7) 
Estimativas Censo Estimativas 

Divisão  

administrativa 
1980(1) 1991(2) 1991 1993(3) 1993 1993 1997 1997 2001 2005 2009 2009 2009 

Número de 

municípios 
3.991 4.491 4.491 4.974 4.974(4) 4.974 5.507 5.507 

5.560/  

5.561(6) 
5.564 5.565 5.565 5.565 

Desagregação por 

situação 

Sim - Sim - - - - Sim - - - Sim - 

Faixas etárias: 

0 a 19 anos, ano a 

ano 

Sim - Sim - - Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

0 a 4 anos, ano a 

ano 

- - - - Sim - - - - - - - - 

0 a 4 anos, não 

detalhado 

- Sim - Sim - - - - - - - - - 

5 a 9 anos, não 

detalhado 

- Sim - Sim Sim - - - - - - - - 

10 a 14 anos, não 

detalhado 

- Sim - Sim Sim - - - - - - - - 

15 a 19 anos, não 

detalhado 

- Sim - Sim Sim - - - - - - - - 

20 a 79 anos, de 5 

em 5 anos 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

80 anos e mais Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Idade ignorada - - - - Sim(5) Sim Sim - - - - - - 

 

 



 

Notas:  

1. Os dados do então Território de Fernando de Noronha estão agregados em Pernambuco, em 1980.  

2. De 1981 a 1988, os municípios de Goiás que foram transferidos, em 1989, para Tocantins estão alocados como no estado de Tocantins, 

assim como os de Fernando de Noronha estão agregados em Pernambuco.  

3. Para 1992, está sendo utilizada a divisão administrativa de 1993.  

4. Não há dados para a população do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, em 1993.  

5. Não foi fornecida a distribuição percentual da população de 1993 a 1995 por sexo e faixa etária para 20 municípios do estado do Pará. 

Neste caso, a população destes municípios foi considerada como sendo de idade ignorada, sendo 50% do sexo masculino e 50% do sexo 

feminino.  

6. Para 2003 em diante, não foi fornecida população para o município de Pinto Bandeira - RS, por força da decisão judicial proferida na ADI 

no 2.381, tendo sido esta população incluída no município de Bento Gonçalves - RS.  

7. As estimativas de 2005 e 2006 seguem o padrão das estimativas de 2001. As estimativas de 2007 a 2009 utilizam outra metodologia. 

Portanto, os indicadores até 2006 podem não ser comparáveis com 2007 em diante, sob o risco de serem verificados valores discrepantes, 

como por exemplo, diminuição no índice de envelhecimento de 2006 para 2007.  

 
 



Download de arquivos 

Os arquivos com os dados de população podem ser obtidos na área de 

Serviços/Transferências de Arquivos, do sítio do Datasus, assim como os arquivos com 

definições e conversão para tabulação pelo TabWin. 

 

Outras formas de obtenção de 

informações 

Mais detalhes de informações sobre a população residente podem ser obtidos na home-

page do IBGE.  

Formas de contato com o DATASUS 

Por correspondência ou ofício:  

Ministério da Saúde  

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa  

Departamento de Informática do SUS  

Coordenação Geral de Disseminação de Informações em Saúde  

   

Rua México, 128, 8º andar.  

CEP 20.031-142 - Castelo  

Rio de Janeiro - RJ  

   

Pela página do DATASUS, através do Fale conosco.  

   

 

 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0901
http://www.ibge.gov.br/
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=652

