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POPULAÇÃO EM IDADE ESCOLAR (2000 A 2050)

Anexo Metodológico
Conceitos e notas
1. Populações de 2020 a 2050: resultam de projeções elaboradas pelo Seade, por meio do método dos componentes
demográficos, que considera as tendências de fecundidade, mortalidade e migração, a partir das estatísticas do
registro civil processadas no Seade, e a formulação de hipóteses de comportamento futuro para estes componentes.
A população de base, por idade e sexo, corresponde aos resultados dos diversos Censos Demográficos realizados pelo
IBGE. As populações projetadas referem-se a 1o de julho de cada ano (para consulta mais detalhada, ver Nota Técnica no
Sistema de Projeções Populacionais, disponível em
http://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/pdfs/projpop_metodologia.pdf). Os dados municipais seguem a
divisão administrativa do Estado de São Paulo vigente a partir de 1997: 645 municípios.
2. Adotou-se procedimento metodológico especial para projetar a população dos municípios em que foram instalados
novos presídios na década de 2000. Foram avaliadas, conjuntamente, a tendência da população desses municípios
na ausência de unidades prisionais e uma estimativa da população carcerária (para consulta mais detalhada, ver Nota
Técnica no Sistema de Projeções Populacionais, disponível em
http://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/pdfs/projpop_nota_presidios.pdf).
3. Do ponto de vista dos indicadores demográficos, a instalação de unidades prisionais pode alterar significativamente a
taxa anual de crescimento da população, a razão entre os sexos, a estrutura etária e até mesmo o grau de urbanização
do município, dependendo da área onde a unidade foi construída (urbana ou rural).
4. População censitária de 2000 e 2010: população residente, divulgada nos Censos Demográficos do IBGE, ajustada para
1o de julho de cada ano.
5. As regionalizações utilizadas são as oficialmente vigentes, sendo que as últimas alterações que aconteceram podem ser
verificadas no produto “Estado de São Paulo e suas Regionalizações” (disponível em
http://produtos.seade.gov.br/produtos/divpolitica/). As mesmas agregações foram utilizadas para todos os anos
apresentados visando possibilitar as análises evolutivas.

Variáveis e fontes
• Projeção da população em idade escolar: populações residentes em determinada área, distribuídas em 5 faixas
etárias: de 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, 6 a 10 anos, 11 a 14 anos e 15 a 17 anos.
Fonte: Seade.
População: refere-se à população projetada para 1o de julho de 2020 a 2050 (de cinco em cinco anos).
• Evolução da população em idade escolar: população residente em determinada área, distribuídas em 5 faixas etárias:
de 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, 6 a 10 anos, 11 a 14 anos e 15 a 17 anos, nos períodos de cinco em cinco anos.
Fonte: Seade. Sistema de Projeções Populacionais; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo
Demográfico.
População: refere-se à população censitária ajustada para 1o de julho de 2000 e de 2010 e população projetada para
1o de julho de 2020 a 2050.
• Participação da população em idade escolar no total da população: número de pessoas de 0 a 17 anos, dividido pela
população total residente em determinada área, no ano considerado, multiplicado por 100.
Fonte: Seade.
População: refere-se à população projetada para 1o de julho de 2020 a 2050 (de cinco em cinco anos).
• Evolução da população por dois grupos de idade: população residente em determinada área, distribuída em
população em idade escolar (0 a 17 anos) e demais idades (18 anos e mais) nos períodos de dez em dez anos.
Fonte: Seade.
População: refere-se à população censitária ajustada para 1o de julho de 2000 e 2010 e população projetada para 1o
de julho de 2020 a 2050.
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Períodos
2000, 2010, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 e 2050.

Agregações territoriais
Estado de São Paulo, regiões administrativas, regiões metropolitanas, departamentos regionais de saúde, municípios e
distritos do município de São Paulo.
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