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Fontes de Dados populacionais
Fonte de Dados
O dado demográfico tem aplicações práticas importantes para fins de:
•

planejamento: projeção de números de crianças em idade escolar ou trabalhadores em
idade de aposentar-se;

• diagnóstico: níveis da mortalidade infantil, materna, por causa, etc.;
• avaliação de programas;
• estudos socioeconômicos em geral: desemprego, pobreza, moradia, etc.
Ciências naturais - método experimental – coleta de dados
Demografia (e demais ciências sociais) - fenômenos que constituem o seu objeto de estudo
normalmente não podem ser induzidos pelo pesquisador

Fontes de Dados populacionais
Dados obtidos a partir do universo inteiro,
informação coletada por órgãos administrativos, com finalidades que vão além do
interesse científico.
Task: Aproveitar o conjunto de dados empíricos, cuja coleta foge ao controle

O dado demográfico pode ser classificado como estatística:
• de estoque: estático - tamanho, distribuição territorial e composição por sexo, idade ou
características socioeconômicas
• de fluxo: dinâmica populacional: os eventos que transformam as características de
nascimentos, óbitos, migração e mobilidade entre categorias socioeconômicas.

Estoque de População
Tamanho da população

Fluxo (Dinâmica) de População
Natalidade
Mortalidade

Composição da população

Mobilidade social

Distribuição espacial

Migração

Estudo transversal

Estudo longitudinal

Censo ou survey

Estatísticas contínuas (vitais)

Fontes de Informação

Realizados de maneira sistemática e geralmente com periodicidade definida,
as principais Fontes de Informação para os Estudos Populacionais são:

– Censo Demográfico

– Registro Civil -SIM -SINASC
– Levantamentos Amostrais e Pesquisas Especiais

O censo Demográfico

http://www.census.gov/main/www/popcld.html

Segundo a definição das Nações Unidas (1980):
Um censo é:
“ o processo total de coleta, processamento, avaliação, análise e divulgação de dados
demográficos, econômicos e sociais referentes a todas as pessoas dentro de um país ou de
uma parte bem definida de um país num momento específico".
•

O censo ou recenseamento é uma contagem periódica, e realiza-se no Brasil de dez em dez
anos.

O censo Demográfico
O Censo deve contemplar:
1 - Respaldo legal, com a especificação do escopo, dos fins, do orçamento, da

administração, das garantias legais quanto ao sigilo da informação e das demais
obrigações da entidade executora

2 - Periodicidade definida, de preferência de cinco ou dez anos.

3 - Simultaneidade de todo o levantamento, com um tempo de referência prédefinido.

4 - Uma referência territorial pré-fixada. Normalmente, esta referência abrange
todo o Território Nacional.

O censo Demográfico
O Censo deve contemplar:

5 - Universalidade da enumeração dentro deste território, seja conforme o critério
de residência habitual (população residente, de jure ou de direito), seja
conforme o paradeiro na data de referência (população presente ou de facto)
de todos os habitantes

6 - Enumeração individual de todas as pessoas, uma condição necessária para a
elaboração de quadros estatísticos detalhados

7 - Disponibilidade dos resultados dentro de prazos compatíveis com as aplicações
previstas.

O censo Demográfico
Informações censitárias básicas:
1) Nome e sobrenome;
2) Idade e sexo;

3) Relação de parentesco com o chefe do domicílio ou da família;
4) Estado civil;
5) Ocupação e demais características econômicas;
6) Alfabetização e outras características educacionais;
7) Lugar de nascimento e/ou nacionalidade; e
7) Residência habitual (de jure) ou lugar de enumeração (de facto).

O censo Demográfico
Parte dos resultados publicados de um censo pode ser obtida com base
em amostras.

Motivos:
1 - Agilizar a publicação de, pelo menos, alguns resultados aproximados de especial
interesse dentro de um tempo razoável (amostra aleatória dos questionários coletados).

2 - Evitar a aplicação de um questionário excessivamente longo a toda a população
recenseada, (amostragem já na fase de coleta de dados)
3 – Avaliar a qualidade das informações de campo através de um levantamento amostral
realizado imediatamente depois do censo, o chamado levantamento pós-censitário
(post-enumeration survey). O grau de correspondência entre os dados levantados no
survey e no censo é uma medida da qualidade da informação. O percentual de pessoas
cujos registros na pesquisa amostral não podem ser encontrados no censo é uma
indicação do erro de cobertura.

Censo Demográfico no BR
•

Primeiro censo – China – 2.238 A.C.
–

Objetivos: Fiscal e militar – Chineses e Romanos

•

1º censo realizado por um estado: 1749 - Suécia

•

Brasil: 1872 – cerca de 10 milhões de habitantes
–

Antes: Estimativas e contagens locais

–

Exemplo: 1808 – População 4 milhões

–

Apenas a partir de 40 - decenal

–

A partir de 1920 iniciaram-se os censos da Agricultura e da Indústria, complementados em 1940
pelos censos Social, Comercial, de Transportes e Comunicações e dos Serviços

Levantamento estatístico, regido por lei, que visa prover a contagem de toda a população do país.
Levantamento nacional realizado decenalmente pelo Instituto de Geografia e Estatística – IBGE

http://www.ibge.gov.br/brasil500/index.html

Censo Demográfico no BR
Censos Demográficos
Informações
– População presente

– População residente
– Periodicidade: 10 anos (geralmente)
Etapas
– Pré-censo

– Censo
– Pós-censo
Questionários
– Básico
– Amostra
Variáveis investigadas
– Domicílio
– Indivíduo

O Censo Demográfico
Censos Realizados:
1872, 1890, 1900 – Apenas levantamento populacional;
1920 – Incorpora quesitos de agricultura e indústria;
1940 em diante – introdução de quesitos de interesse
Criação
do como
IBGE (1938)
econômico e social,
tais
os de mão-de-obra,
emprego, desemprego, rendimento, fecundidade,
migrações internas, dentre outros temas;
1991 – Censo populacional e agropecuário;
2000
2010
Informações disponíveis:

UNIVERSO :
• Características dos domicílios;
• Características básicas da população;
• Características do chefe da família;

Contagem da População:
1996 e 2007
Informações básicas da
população - universo

AMOSTRA:
• Características dos domicílios;
• Características básicas da população;
• Migração/ mobilidade pendular;
• Educação;
• Fecundidade e Nupcialidade;
• Mão-de-obra e rendimento.

O Censo Demográfico

Estrutura

Abrangência Nacional: 67,6 milhões de domicílios recenseados
(2010)
Tipos de Questionários: Universo e Amostra

Setores Censitários:
É unidade territorial de coleta das operações censitárias, definido
pelo IBGE, com limites físicos identificados, em áreas contínuas e
respeitando a divisão político-administrativa do Brasil.

Áreas de ponderação: definidas por grupos mutuamente
exclusivos de setores, considerando os níveis geográficos mais
detalhados da base operacional, como forma de atender a
demandas por informações em níveis geográficos menores que
os municípios.
-

-

Municípios com mais de 190.000 habitantes
Abrange no mínimo 400 domicílios que tenham respondido o
questionário da amostra
Solicitação de auxílio das prefeituras: levar em conta as
necessidades do planejamento municipal.

Setores Censitários e Áreas de Ponderação
Menores divisões são setores, cores diferenciam as
áreas de ponderação.
Fonte: http://mundogeo.com/blog/2007/08/04/geotecnologia-e-abase-da-piramide/

Download Malha de Setores Censitários - 2010:
ftp://geoftp.ibge.gov.br/malhas_digitais/censo_2010/setores_censitari
os/
Unidades Territoriais:
Municípios, Distritos, Subdistritos e Setores Censitários
Referência Geodésica e Cartográfica:
Sistema Geográfico – Sistemas de Coordenadas Lat/Long
Sistema Geodésico – SIRGAS2000

Áreas de Ponderação: Agregar setores da malha censitária
(no Terraview, por exemplo) com auxílio da tabela
“Composição das Áreas de Ponderação”
http://censo2010.ibge.gov.br/apps/areaponderacao/
ftp://geoftp.ibge.gov.br/malhas_digitais/censo_2010/areas_de_ponder
acao/
http://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm

O Censo Demográfico

Estrutura

Setores Censitários – Situação e Tipo

Situação:
URBANA: as áreas urbanizadas ou não, correspondentes às cidades
(sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas
isoladas.
RURAL: abrange toda a área situada fora do perímetro urbano,
inclusive os aglomerados rurais de extensão urbana, os povoados e
os núcleos.

Tipo:
Setor comum / Setor especial: aquele que apresenta
características que tornam necessário um tratamento diferenciado
de coleta em relação aos setores comuns ou não-especiais, tais
como quartéis, asilos, penitenciárias, etc.

O Censo Demográfico
Os setores são identificados por código numérico único, completo de 15 dígitos
(UFMMMMMDDSDSSSS), divididos da seguinte forma:
UF – Unidade da Federação

– com 2 (duas) posições

MMMMM – Município

- com 5 (cinco) posições

DD – Distrito

- com 2 (duas) posições

SD – Subdistrito

- com 2 (duas) posições

SSSS – Setor

- com 4 (quatro) posições

O Censo Demográfico

Estrutura

Setores Censitários – Situação e Tipo
Código Situação:
- Situação urbana – códigos: 1, 2 ou 3
- 1 - Área urbanizada de cidade ou vila
- 2 - Área não-urbanizada de cidade ou vila
- 3 - Área urbana isolada
- Situação rural – códigos: 4, 5, 6, 7 ou 8
- 4 - Aglomerado rural de extensão urbana
- 5 - Aglomerado rural isolado - povoado
- 6 - Aglomerado rural isolado - núcleo
- 7 - Aglomerado rural isolado - outros aglomerados
-8 - Zona rural, exclusive aglomerado rural
-Código de tipo do setor
Indica o código numérico de tipo do setor. Possui 1 dígito.
- 0 - Comum ou não especial
- 1 - Especial de aglomerado subnormal
- 2 - Especial de quartéis, bases militares, etc.
- 3 - Especial de alojamento, acampamentos, etc.
- 4 - Especial de embarcações, barcos, navios, etc.
- 5 - Especial de aldeia indígena
- 6 - Especial de penitenciárias, colônias penais, presídios, cadeias, etc.
- 7 - Especial de asilos, orfanatos, conventos, hospitais, etc.

O Censo Demográfico

Os dados censitários podem ser acessados das seguintes maneiras:
•Publicações impressas;
•Anuários Estatísticos;
•Meio magnético (CD-ROMs);
•Home page IBGE: http://www.ibge.gov.br

Sistema IBGE de Recuperação
Automática – SIDRA
Disponibilidade para consultas
online;
Acesso em:
http://www.sidra.ibge.gov.br
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Cen
so_Demografico_2000/Dados_do
_Universo/Agregado_por_Setores
_Censitarios
Outras fontes:
http://www.seade.sp.gov.br

Censo 2010
•

IBGE divulga Malha Municipal e Informações dos Setores Censitários do Censo 2010 (01/07/2011)

•

O IBGE coloca à disposição do público a Malha Municipal Digital de Setores Censitários do Censo 2010, assim
como os dados agregados por setor censitário da Sinopse Preliminar do Censo. A Malha, junto com os dados
agregados, permite visualizar resultados do Censo 2010 em um mapa digital. Os setores são as menores unidades
territoriais estabelecidas pelo IBGE para fins de coleta do Censo.

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/default.htm?nivel=st

Censo Demográfico 2010

Censo 2010
Notas Técnicas
A coleta do Censo Demográfico 2010 foi realizada no período de 1º de agosto a 30 de
outubro de 2010, tendo sido realizada sobre a Base Territorial que se constituiu de
316 574 setores censitários.
•

Mapa do Setor - representação gráfica do setor censitário;

•

Lista de Endereços - listagem com todas as informações referentes aos endereços das unidades levantadas na
pré-coleta e utilizada para atualização dos registros dos endereços;

•

Questionário Básico - questionário com 37 quesitos, onde foram registradas as características do domicílio e de
seus moradores na data de referência. Aplicado em todas as unidades domiciliares que não foram selecionadas
para a amostra;

•

Questionário da Amostra - questionário com 108 quesitos, onde foram registradas as características do domicílio
e de seus moradores na data de referência. Inclui os quesitos do questionário básico somados a outros de
investigação mais detalhada e foi aplicado em todas as unidades domiciliares que foram selecionadas para a
amostra;

•

Formulário de domicílio coletivo - utilizado para registrar os dados de identificação do domicílio coletivo e listar
as suas unidades com morador; e

•

Relatórios de acompanhamento - resumo de informações da coleta e de questionários com pendências para
facilitar o acompanhamento do trabalho do recenseador.

Censo 2010
Notas Técnicas
A coleta do Censo Demográfico 2010 foi realizada no período de 1º de agosto a 30 de outubro de 2010,
tendo sido realizada sobre a Base Territorial que se constituiu de 316 574 setores censitários.

Tabela 1 - Fração amostral e número de municípios, segundo as classes de tamanho da
população dos municípios

Classes de tamanho da população dos
municípios (habitantes)

Fração Amostral de
Domicílios

Número de Municípios

Total

11%

(1) 5 565

50%
33%
20%
10%
5%

260
1 912
1 749
1 604
40

Até 2 500
Mais de 2 500 até 8 000
Mais de 8 000 até 20 000
Mais de 20 000 até 500 000
Mais de 500 000

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais e Coordenação de Métodos e Qualidade.
Nota: Cálculo com base nas estimativas de população residente para 1º de julho de 2009.
(1) Inclui o Distrito Estadual de Fernando de Noronha e o Distrito Federal.

Grandes Regiões
e
Unidades da Federação

Censo 2010

Número de setores

Na base de informações por setor (1)
Nome

Sigla

Total

Sem
população

Total

Sem
população
(2)

Com dados omitidos
Total

Notas Técnicas

%

-

316.574

6.460

311.052

938

5.962

1,9

Região Norte
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins

RO
AC
AM
RR
PA
AP
TO

22.301
2.443
900
6.184
913
8.919
827
2.115

937
97
26
544
89
150
17
14

21.445
2.356
876
5.684
830
8.785
812
2.102

81
10
2
44
6
16
2
1

461
61
15
243
31
80
7
24

2,1
2,5
1,7
3,9
3,4
0,9
0,8
1,1

Região Nordeste
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia

MA
PI
CE
RN
PB
PE
AL
SE
BA

81.449
8.875
5.362
13.615
4.311
5.574
12.498
3.759
3.316
24.139

1.104
73
111
342
22
26
119
35
19
357

80.548
8.817
5.265
13.308
4.300
5.551
12.392
3.728
3.302
23.885

203
15
14
35
11
3
13
4
5
103

1.032
99
86
227
41
33
88
30
29
399

1,3
1,1
1,6
1,7
1,0
0,6
0,7
0,8
0,9
1,7

Região Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

MG
ES
RJ
SP

135.875
32.807
6.454
28.318
68.296

3.066
243
74
549
2.200

133.272
32.630
6.400
27.845
66.397

463
66
20
76
301

2.682
551
84
396
1.651

2,0
1,7
1,3
1,4
2,4

Região Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

PR
SC
RS

52.646
17.691
12.227
22.728

969
228
345
396

51.815
17.498
11.916
22.401

138
35
34
69

1.368
347
389
632

2,6
2,0
3,2
2,8

Região Centro-Oeste
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal

MS
MT
GO
DF

24.303
4.239
6.119
9.491
4.454

384
32
190
57
105

23.972
4.212
5.949
9.453
4.358

53
5
20
19
9

419
45
188
120
66

1,7
1,1
3,1
1,3
1,5

Brasil

Nota: (1) Na base de informações por setor, não foram incluidos os setores compostos exclusivamente por
estabelecimentos, edificações em construção e/ou sem edificação.
(2) Esses setores são compostos por pelo menos um domicílio particular permanente vago e/ou de uso ocasional
e/ou domicílio coletivo sem morador.

O Censo Demográfico - 2010
Âmbito da pesquisa
No Censo Demográfico 2010 foram recenseadas todas as pessoas residentes em
domicílios no Território Nacional, na data de referência.
População residente:A população residente é constituída pelos moradores do domicílio na
data de referência.

Morador : É a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele se
encontrava na data de referência, ou que, embora ausente na data de referência, tem o
domicílio como residência habitual, desde que essa ausência não seja superior a 12 meses
em relação àquela data.
Idade: A investigação foi feita por meio da pesquisa do mês e ano de nascimento.
Domicílio
É o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a
uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal. Os critérios essenciais para
definir a existência de mais de um domicílio em uma mesma propriedade ou terreno são os
de separação e independência, que devem ser atendidos simultaneamente.

O Censo Demográfico 2010
Domicílios – Situação
Situação:
URBANA: são aqueles localizados nas áreas urbanas, que são as áreas internas ao perímetro
urbano de uma cidade ou vila, definido por Lei Municipal vigente em 31 de julho de
2010.
As áreas urbanas são classificadas em área urbanizada, área não urbanizada e área urbana isolada.
RURAL: são aqueles localizados nas áreas rurais, definidas como áreas externas aos perímetros
urbanos, inclusive nos aglomerados rurais de extensão urbana, povoados, núcleos e outros
aglomerados.
1. Área urbanizada: Área legalmente definida como urbana, que se caracteriza por construções,
arruamentos e intensa ocupação humana.
2. Área não urbanizada: Área legalmente definida como urbana, que se caracteriza por ocupação de
caráter predominantemente rural.
3. Área urbana isolada: Área legalmente definida como urbana, que se apresenta separada da sede
municipal ou distrital por área rural ou por outro limite legal.

O Censo Demográfico 2010
Domicílios – Situação
RURAL: são aqueles localizados nas áreas rurais, definidas como áreas externas aos perímetros
urbanos, inclusive nos aglomerados rurais de extensão urbana, povoados, núcleos e outros
aglomerados.
Aglomerado rural: Localidade situada em área legalmente definida como rural, onde existam unidades
domiciliares que conformem um conjunto de edificações adjacentes (50 m ou menos de distância entre si) com
características de permanência. Os aglomerados rurais são classificados em:

4. Aglomerado rural do tipo extensão urbana - área situada fora do perímetro urbano legal, desenvolvida a partir
da expansão de áreas urbanas de cidades ou vilas. Pode ser loteamento, conjunto habitacional, ou outro núcleo de
característica urbana.
5. Povoado - é um aglomerado rural sem caráter privado ou empresarial, ou seja, não vinculado a um único
proprietário do solo (empresa agrícola, indústrias, usinas, etc.), cujos moradores exercem atividades econômicas,
quer primárias (extrativismo vegetal, animal e mineral; e atividades agropecuárias), terciárias (equipamentos e
serviços) ou, mesmo, secundárias (industriais em geral), no próprio aglomerado ou fora dele. O povoado é
caracterizado pela existência de um número mínimo de serviços ou equipamentos para atender aos moradores do
próprio aglomerado ou de áreas rurais próximas.
6. Núcleo - é um aglomerado rural vinculado a um único proprietário do solo (empresa agrícola, indústria, usina,
etc.), dispondo ou não dos serviços ou equipamentos definidores dos povoados.

7. Outros aglomerados - são aglomerados que não dispõem, no todo ou em parte, dos serviços ou equipamentos
dos povoados e que não estão vinculados a um único proprietário (empresa agrícola, indústria, usina, etc.).
8 - Zona rural, exclusive aglomerado rural

Censo Demográfico 2010

Censo Demográfico 2010 - QUESTIONÁRIO

Censo Demográfico 2010 - RESULTADOS

Qual o nível de desagregação dos resultados do
Censo 2010?
Dados

Desagregação

Indicadores Sociais Municipais

Unidades Federativas e
Capitais

Cadastro Nacional de
Endereços para Fins
Estatísticos

Setor Censitário

Aglomerados subnormais

Grandes Regiões, Unidades
Federativas, Municípios, AGSN
(Setor censitário – aglomerado
subnormal)

Resultados do Universo

Grandes Regiões, Meso, Micro,
Municípios, Distritos, Bairros e
Setores Censitários

Resultados da Amostra

Microdados e Áreas de
ponderação

Resultados do Universo

Resultados do Universo Agregado por Setores Censitários
Estrutura

Setores Censitários - Tabelas

ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/

Resultados do Universo Agregado por Setores Censitários
•

IBGE divulga Malha Municipal e Informações dos Setores Censitários do Censo 2010 (01/07/2011)

•

O IBGE coloca à disposição do público a Malha Municipal Digital de Setores Censitários do Censo 2010, assim
como os dados agregados por setor censitário da Sinopse Preliminar do Censo. A Malha, junto com os dados
agregados, permite visualizar resultados do Censo 2010 em um mapa digital. Os setores são as menores unidades
territoriais estabelecidas pelo IBGE para fins de coleta do Censo.

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/default.htm?nivel=st

•

Primeiros resultados definitivos do
Censo 2010: população do Brasil é de
190.755.799 pessoas
29/04/2011

•

O Brasil tem 190.755.799 habitantes. É
o que constata a Sinopse do Censo
Demográfico 2010, que contém os
primeiros resultados definitivos do XII
Recenseamento Geral do Brasil.

•

Em outubro, serão publicados os resultados
definitivos do Universo, inclusive por setor
censitário, além de informações sobre
aglomerados subnormais e indicadores
sociais municipais básicos. Em novembro,
começa a divulgação dos dados preliminares
da Amostra.

Resultados do Universo Agregado por Setores Censitários
•

IBGE divulga Malha Municipal e Informações dos Setores Censitários do Censo 2010 (01/07/2011)

•

O IBGE coloca à disposição do público a Malha Municipal Digital de Setores Censitários do Censo 2010, assim
como os dados agregados por setor censitário da Sinopse Preliminar do Censo. A Malha, junto com os dados
agregados, permite visualizar resultados do Censo 2010 em um mapa digital. Os setores são as menores unidades
territoriais estabelecidas pelo IBGE para fins de coleta do Censo.

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/default.htm?nivel=st

•

Primeiros resultados definitivos do
Censo 2010: população do Brasil é de
190.755.799 pessoas
29/04/2011

•

O Brasil tem 190.755.799 habitantes. É
o que constata a Sinopse do Censo
Demográfico 2010, que contém os
primeiros resultados definitivos do XII
Recenseamento Geral do Brasil.

•

Em outubro, serão publicados os resultados
definitivos do Universo, inclusive por setor
censitário, além de informações sobre
aglomerados subnormais e indicadores
sociais municipais básicos. Em novembro,
começa a divulgação dos dados preliminares
da Amostra.

Resultados do Universo Agregado por Setores Censitários
Notas Técnicas
Relação das variáveis das planilhas
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Notas Técnicas
Relação das variáveis das planilhas
Tabela - variáveis

Censo 2010

Downloads.ibge.gov.br/down
loads_geociencias.htm

Resultados Gerais da Amostra
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Resultados Gerais da Amostra

Indicadores Sociais Municipais

Características Urbanísticas do Entorno dos Municípios

Aglomerados Subnormais

2010

É um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais
(barracos, casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos
essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de
propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de
forma desordenada e densa.

Variáveis:
- Domicílios Particulares Ocupados;
- População residente;
- Saneamento;
- Energia Elétrica;
- Idade população;
- Cor/raça população;
- Renda da população e Domicílios Particulares Permanentes.

Aglomerados Subnormais

Cadastro Nacional de Endereços

2010

• 78.056.411 endereços urbanos e rurais,
distribuídos pelos 316.574 setores censitários;
• classificados por tipo: unidades residenciais,
unidades de ensino, unidades de saúde e outros;
• O Cadastro é uma listagem que contém os
endereços (nome do logradouro, número,
complemento e coordenadas nos setores rurais),
sem qualquer informação econômica ou social
correspondente àquele endereço.

Cadastro Nacional de Endereços
• Exemplo: No caso de catástrofes naturais, como enchentes e
deslizamentos, as prefeituras podem descobrir quantas
unidades residenciais havia em determinada localidade para
facilitar o planejamento das ações de ajuda humanitária.

Acre, 2012

Cadastro Nacional de Endereços

ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/

IBGE -> Download -> Estatísticas

Cadastro
Nacional de
Endereços
Microdado

Cadastro
Nacional de
Endereços
Microdado

Transformar endereços em ptos – Lat/Long ??

Geocodificação de endereços
-

Quantum GIS

-

Script R – Flavia (PopEA)

-

Script R - Sacha

Registro Civil
•

Do ponto de vista legal o Registro Civil tem por objeto o registro oficial de diferentes dados relativos ao
nascimento, ao óbito e ao casamento de indivíduos

e de eventos que podem modificar certas características do estado civil de uma pessoa, divórcio, separação,
adoção, legitimação, reconhecimentos, anulação e mudança de nome.
Origens: ligadas à igreja Católica.
A partir do Concílio de Trento (1563) obrigatórios os registros eclesiásticos dos
batismos e casamentos.
Por ordem do Papa Paulo V (1614), que se tornou
obrigatório o registro de sepulturas.
• No Brasil, durante o período colonial e durante
o Império, o registro de batismos, casamentos e
óbitos era exclusiva competência da igreja.

Attribuito a Elia Naurizio, 1633.
Museo Diocesano Tridentino

• Foi a partir de 1870, de acordo com a lei nº
1.829, que se deu a organização do Serviço de
Registro Civil pelo Estado.

Registro Civil
•

Em março de 1888, decreto 9886: párocos e pastores ficaram obrigados a enviar às
“Secretaria do Estado” mapas de batismos e casamentos, e as empresas funerárias de
remeter boletins mortuários.

•

Janeiro de 1890: organizada a Diretoria Geral de Estatística e surgem as primeiras leis sobre
o registro dos eventos vitais.
Atualmente se encontra em vigor a lei 6.015 de 31/12/73, que regula a escrituração dos fatos
vitais.

•

•

O registro civil assegura o acesso aos documentos fundamentais para o exercício da
cidadania:
– Carteira de identidade
– Título de eleitor
– Formalização de uniões
– Adoções
– Transmissão de heranças, etc.

Registro Civil
Função Administrativa ou legal do Registro Civil
•

Os registros de nascimentos, de óbitos e de casamentos constituem uma prova legal do
fato vital, da data e do lugar onde o evento se produziu e tem diversas utilidades.

•

O registro de nascimento, é o documento principal para a identidade do indivíduo, para
a prova de grau de parentesco, da idade e de nacionalidade.

•

O registro de óbito serve essencialmente para a obtenção da permissão para enterrar
mas serve também para o pagamento de seguros de vida, pensões e a
regulamentação de sucessões.

•

O registro de casamento serve para provar o local e data do casamento; regulamenta os
direitos de herança ou pensão, a legitimidade ou ainda, a ascendência ou descendência.

•

O registro de divórcio ou anulação são requisitos para o direito de um segundo
casamento.

Registro Civil
•

A função estatística é que se relaciona mais diretamente com as
pesquisas demográfica, epidemiológica e com o planejamento geral.

Análise Demográfica
•

Os dados sobre os nascimentos, óbitos casamentos podem ser tratados
segundo os métodos de análise demográfica e permitem conhecer os níveis
e tendências de fenômenos como a fecundidade, a mortalidade ou
nupcialidade.

• O Registro Civil é a única fonte que informa anualmente, para um país e
suas regiões, um conjunto de dados demográficos de base.

Registro Civil - IBGE
Estatísticas Vitais
•

•
•
•
•

Coletados a partir das informações registradas em cartórios de registro
civil;
Informações centralizadas por Unidade da Federação e enviadas para base de dados no IBGE;
Informações registradas ao longo do ano;
Disponibilidade por ano-calendário;
Informação segundo local de residência ou ocorrência do evento;

–
–
–
–
•

Nascimentos
Óbitos
Casamentos
Divórcio

Desafios: baixa cobertura e registro das informações em determinadas Unidades da Federação,
sobretudo, nas regiões Norte e Nordeste do País;

Registro Civil - IBGE

Registro Civil - IBGE

Registro - Ministério da Saúde
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
•
•
•
•
•
•

Nascimentos: a partir da coleta da Declaração de Nascidos Vivos (DN):
Nascimento por residência da mãe;
Loca de ocorrência do nascimento;
Idade da mãe;
Instrução da mãe;
Estado Civil da mãe;

Sistema de Informações de Mortalidade - SIM
Óbitos: a partir da coleta da Declaração de Óbito (DO):
• Residência;
• Ocorrência do óbito;
• Idade e sexo;
• Causa básica;
• Causas Associadas;
Acesso: Datasus – Estatísticas Vitais
http://www.datasus.gov.br
–http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0206

Registro Civil - Ministério da Saúde
Causas básica de morte
Doença ou lesão que iniciou a sucessão de eventos mórbidos que levou à morte ou as
circunstâncias do acidente ou violência que produziu a lesão fatal;

Classificação Internacional de Doenças – CID (10ª revisão).

Mortalidade Infantil
A partir do nascimento (apenas nascidos vivos), os óbitos que ocorrem até o 365º dia de vida;
• Neonatal: do nascimento até o 29º dia de vida;

• Precoce: até o 7º dia de vida;
• Tardia: do 8º ao 28º dia de vida;
•

Pós-neonatal: do 29º ao 365o dia de vida;

Acesso: Datasus – Estatísticas Vitais
http://www.datasus.gov.br
–http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/inde
x.php?area=0206

Registro - Ministério da Saúde

Registro Civil - Ministério da Saúde
Sistema de Informações Hospitalares - SIH
Coleta das informações da Autorização de Internação Hospitalar
(AIH), rede conveniada ao SUS;

Permite estudos do perfil da morbidade (processo de saúde,
enfermidades e morte);
Cobre cerca de 70% das internações hospitalares do País;
Informações: Idade, Sexo, Local de residência, Local de internação,
Diagnóstico principal da internação, etc;
Limitação: Não acompanha o indivíduo, mas a internação. Assim,
permite múltiplos registros (sobre-enumeração).
Acesso: Datasus – SIH
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index
.php?area=0202

Registro Civil - Ministério da Saúde
Sistema de Informações Hospitalares - SIH
Coleta das informações da Autorização de Internação Hospitalar
(AIH), rede conveniada ao SUS;

Permite estudos do perfil da morbidade (processo de saúde,
enfermidades e morte);
Cobre cerca de 70% das internações hospitalares do País;
Informações: Idade, Sexo, Local de residência, Local de internação,
Diagnóstico principal da internação, etc;
Limitação: Não acompanha o indivíduo, mas a internação. Assim,
permite múltiplos registros (sobre-enumeração).
Acesso: Datasus – SIH
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index
.php?area=0202

Registro Civil
São Paulo
As informações são produzidas para 645 municípios do Estado
96 Distritos da Capital (por residência do falecido e ocorrência do óbito)

Fundação SEADE

Registro Civil
São Paulo

Informações do
Registro Civil

Seade

São Paulo
- selecionar
variáveis
- OK

http://www.seade.gov.br/produtos/mrc/

Seade

São Paulo
- selecionar
variáveis
- OK
- Tabela
-Download
dados

http://www01.seade.gov.br/govaberto/bases/

Pesquisas Especiais
•

Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar – PNADS

• Pesquisa de Emprego e Desemprego

• Contagem de População
• Pesquisa de Orçamentos Familiares
• Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
• Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Mulher e da Criança de 2006
• Fonte de outros Órgãos, Ministérios e Secretarias

PNADs - Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar
A PNAD foi implantada progressivamente a partir de 1967
Sistema de pesquisas por amostra de domicílios que, por ter propósitos
múltiplos, investiga diversas características gerais da população, educação,
trabalho, rendimento e habitação, e outras com periodicidade variável,
como as características sobre a migração, fecundidade, nupcialidade,
saúde, nutrição e outros temas que são incluídos no sistema de acordo com
as necessidades de informação para o País;
Abrangência territorial: BRASIL, até 2003 não incluía a área rural de Rondônia,
Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá;
Periodicidade: Anual;
Desagregação da informação:
Unidades da Federação, grandes regiões e Regiões Metropolitanas ;

PNADs - Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar
A PNAD foi implantada progressivamente a partir de 1967
Sistema de pesquisas por amostra de domicílios que, por ter propósitos
múltiplos, investiga diversas características gerais da população, educação,
trabalho, rendimento e habitação, e outras com periodicidade variável,
como as características sobre a migração, fecundidade, nupcialidade,
saúde, nutrição e outros temas que são incluídos no sistema de acordo com
as necessidades de informação para o País;
Abrangência territorial: até 2003 não incluía a área rural de Rondônia, Acre,
Amazonas, Roraima, Pará e Amapá;
Periodicidade: Anual
Desagregação da informação: Unidades da Federação e Regiões
Metropolitanas (9);

PNADs - Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar
Dois tipos de questionários:
– Informações Gerais: básico, repetido em cada levantamento;
– Suplemento: com informações específicas e temáticas

Vantagens e Desvantagens:
Investigação detalhada de alguns temas: migração, emprego, renda, fecundidade,
saúde, etc.
Comparabilidade e acompanhamento da evolução no tempo: anual;
Amostra não comporta desagregação para níveis territoriais mais detalhados;

Acesso:
http://www.ibge.gov.br
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/default.shtm

Contagem de População - 2007
Apresenta os totais populacionais provenientes da Contagem da População,
com data de referência em 1º de abril de 2007, dos 5.435 municípios
brasileiros que foram objetos desse levantamento censitário.
Além dos municípios com até 170 mil habitantes, a Contagem da População
2007 abrangeu também um conjunto de 21 municípios com população
acima dessa faixa. Pesquisou todos os municípios de AC, AL, AP, AM ,
MA, MT, MS, PB, PI, RN, RO, RR, SE e TO.

Para os demais municípios, em um total de 128, e o Distrito Federal estão
apresentadas as estimativas da população residente para a mesma data
de referência, totalizando, assim, 5 564 municípios. (SJC, Campinas, e
capitais dos estados não listados)
Acesso:
http://www.ibge.gov.br
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/default.shtm
ftp://ftp.ibge.gov.br/Contagem_da_Populacao_2007

Contagem de População
Contagem da População 2007
ftp://ftp.ibge.gov.br/Contagem_da_Populacao_2007

Fontes não Convencionais
Exemplos:
• Censo Escolar

• Fluxo de passageiros
• Sistema de Informações Hospitalares - SIH
• Boletins de Ocorrência

• Ligações Elétricas e de Água

Buscar dados....

IPEA

IPEA

IPEA

To DO
Acessar - IBGE:
1 – malha digital de municípios, área de ponderação e setores
censitários de uma região - (e.g. PA, Santarém)
- Visualizar no TerraView

2 – dados Censo 2010 – agregado por setor censitário;
3 – Cadastro Nacional de Endereços – um município (e.g. Santarém)
4 – Características urbanísticas do entorno do município

- Visualizar os dados

• Selecionar a base de dados, recorte temporal e variáveis
importantes para seu trabalho de curso e acessar a base (tabelas)
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