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Origem dos dados 

Os dados disponíveis são provenientes de censos demográficos, contagens populacionais e estimativas 
populacionais, preparadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e/ou outras instituições, 
como o Ministério da Saúde. 

Para mais detalhes das fontes, veja a descrição de cada variável de conteúdo. 

 

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação 

Estimativas segundo o MS/SVS 
Estimativas MS/SVS – idade ano a ano 

São apresentadas estimativas anuais de população para os municípios, desagregadas por sexo e idade, para 
o período de 2000 a 2021 efetuadas por estudo patrocinado pelo Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância 
à Saúde, baseadas nas Projeções da População 2018 do IBGE; 

Para mais detalhes sobre a metodologia utilizada, veja as Notas Técnicas publicadas no Ministério da 
Saúde/Datasus. 

Estas estimativas foram adotadas pela SES-RJ, conforme Deliberação CIB-RJ nº 6.250 de 10 de setembro de 
2020. 

Estas duas estimativas são equivalentes, a primeira contendo as faixas etárias quinquenais e a segunda faixas 
etárias ano a ano. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?edicao=21830&t=o-que-e
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/POPSVS/NT-POPULACAO-RESIDENTE-2000-2020.PDF
http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnetbd/populacao/Deliberacao_CIB_6250.pdf


Estimativas segundo a SES/RJ 

São apresentadas estimativas anuais de população para os municípios, desagregadas por sexo e idade, para 
o período de 2016 a 2019, conforme Deliberação CIB-RJ nº 5.840 de 06 de Junho de 2019, de acordo com a 
seguinte metodologia: 

• Aplicou-se a distribuição percentual segundo sexo e faixa etária das estimativas segundo a Ripsa 
para o ano de 2015 sobre o total municipal apresentado pelas estimativas segundo o IBGE/TCU para 
os anos de 2016 a 2019. 

Esta metodologia apresenta imprecisão por não considerar a variação da distribuição por faixa etária e sexo 
ao longo dos anos. 

Estimativas segundo a Ripsa 

São apresentadas estimativas anuais de população para os municípios, desagregadas por sexo e idade, para 
o período de 2000 a 2015, das seguintes fontes: 

• 2000 a 2013 – estimativas preliminares efetuadas por estudo patrocinado pela Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde - RIPSA; 

• 2014 e 2015 – estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE. 

Ambos os períodos são baseados nas Projeções da População 2013 do IBGE; 

Para mais detalhes sobre a metodologia utilizada, veja as Notas Técnicas publicadas no Ministério da 
Saúde/Datasus. 

Estimativas segundo IBGE/TCU 

Estimativas anuais de população dos municípios brasileiros, com data de referência para 1º de julho, 
efetuadas pelo IBGE, para cálculo das cotas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios e para áreas 
propostas para constituição de novos municípios e distritos, bem como dos municípios já existentes que 
alterem seus limites, em atendimento a dispositivos legais. 

Estas estimativas não são estratificadas por sexo e faixa etária. 

População segundo os Censos/Contagens 

População residente no ano de referência, segundo os censos demográficos de 1991, 2000 e 2010 e a 
contagem populacional de 1996, conforme divulgado pelo IBGE. 

Estimativas segundo MS/Datasus 

Para suprir a ausência de estimativas populacionais estratificadas por sexo e idade nos anos intercensitários, 
o Ministério da Saúde/Datasus utilizou diversos estudos para apresentar estas informações: 

1990: Os dados foram estimados pelo IBGE para o Ministério da Saúde, utilizando metodologia própria; foi 
usada, porém, a divisão administrativa vigente em 1991. 

1992: Os dados foram estimados pelo IBGE para o Ministério da Saúde, utilizando metodologia própria; foi 
usada a divisão administrativa de 1993. 

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, 

http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnetbd/populacao/Deliberacao_CIB_5840.pdf
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?edicao=21830&t=o-que-e
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/NOVAPOP/NT_estimativas_pop_RIPSA_IBGE.PDF
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?=&t=o-que-e
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0206&id=6942&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/pop


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. 

1997 a 1999: O IBGE forneceu estimativas para o Ministério da Saúde, 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. 

2001 a 2006: O IBGE forneceu estimativas para o Ministério da Saúde, com data de referência de 1º de julho, 
incluindo aqueles criados e instalados em 1º de janeiro de 2001 (de 2001 a 2004). 

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, foi utilizada a distribuição existente nos municípios dos quais foram emancipados. Devido aos pequenos 
contingentes populacionais envolvidos, eventuais divergências com outras projeções e estimativas são 
possíveis, inclusive nas totalizações. 

2007 a 2009: O IBGE forneceu estimativas por município para o Ministério da Saúde, 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 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. 

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. 

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. Devido aos pequenos 
contingentes populacionais envolvidos, eventuais divergências com outras projeções e estimativas são 
possíveis, inclusive nas totalizações. 

Seleções Disponíveis 

Ano 

Ano de referência (1990-2021). 

Município, Região de saúde, Região de Governo, Microrregião do IBGE 

Local de residência. 

Sexo 

Masculino ou feminino, exceto para as estimativas segundo IBGE/TCU, que não apresenta esta estratificação. 



Faixa etária A 

Faixa etária da população, em grupos de 5 em 5 anos: 

• 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, ..., 75 a 79 anos, 80 anos e mais 

• ~Idade ignorada 

Faixa etária B 

Faixa etária da população, em grupos de 10 em 10 anos a partir de 20 anos: 

• Menor de 1 ano, 0 a 4 anos não discriminado na fonte, 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 
anos 

• 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, ..., 70 a 79 anos, 80 anos e mais 

• ~Idade ignorada 

Observe-se que, de acordo com o período e a fonte, em algumas situações não foi possível separar as faixas 
etárias de menor de 1 ano e de 1 a 4 anos, aparecendo então os dados agregados em 0 a 4 anos não 
discriminado na fonte. 

Faixa Etária C 

Faixa etária da população conforme consta na fonte original: 

 

Faixa etária 

População 

segundo os 

censos 

Estimativas 

segundo 

IBGE/TCU 

Estimativas 

segundo 

MS/Datasus 

Estimativas segundo a Ripsa, 

segundo a SES/RJ e segundo o 

MS/SVS 

1991, 1996, 

2000 e 2010 

1992-2019, 

exceto 1996 

1990, 1992-

1995, 1997-

1999, 2001-

2009, 2010-

2011 

Ripsa: 2000-2015 

SES/RJ:2016-2019 

MS/SVS: 2000-2021 

Menor de 1 ano X - X (exceto 1990, 

1992) 

- 

1 a 4 anos, de ano em 

ano 

X - X (exceto 1990, 

1992) 

- 

0 a 4 anos não 

detalhado 

- - X (para 1990, 

1992) 

X 

5 a 9 anos, de ano em 

ano 

X - X (exceto de 

1990-1995) 

- 

10 a 19 anos, de ano 

em ano 

X - X (exceto de 

1990-1995) 

- 

5 a 9 anos não 

detalhado   

- - X (para 1990-

1995) 

X 

10 a 14 anos não 

detalhado   

- - X (para 1990-

1995) 

X 

15 a 19 anos não 

detalhado 

- - X (para 1990-

1995) 

X 



Faixa etária 

População 

segundo os 

censos 

Estimativas 

segundo 

IBGE/TCU 

Estimativas 

segundo 

MS/Datasus 

Estimativas segundo a Ripsa, 

segundo a SES/RJ e segundo o 

MS/SVS 

1991, 1996, 

2000 e 2010 

1992-2019, 

exceto 1996 

1990, 1992-

1995, 1997-

1999, 2001-

2009, 2010-

2011 

Ripsa: 2000-2015 

SES/RJ:2016-2019 

MS/SVS: 2000-2021 

20 a 79 anos, divididos 

em intervalos de 5 anos 

X - X X 

80 anos e mais X - X X 

Idade ignorada X (para 1996) X X (para 1997- 

1999) 

- 

 

Faixa etária ano a ano 

Faixa etária ano a ano: menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, ... 79 anos, 80 anos e mais 

Só pode ser utilizada com as Estimativas MS/SVS – idade ano a ano.  

Outras formas de obtenção de informações 

Mais detalhes de informações sobre a população residente podem ser obtidos na home-page do IBGE e na 
do Ministério da Saúde/Datasus.. 

 


