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RESUMO  

 

O presente trabalho apresenta as projeções populacionais por sexo e grupos 

etários dos 5570 municípios segundo o sexo e grupos etários quinquenais. O 

método empregado foi o de Relações de Coortes, utilizando uma suavização 

espacial nos fatores diferenciais de crescimento das coortes. Estes fatores medem 

as razões de sobrevivência das coortes etárias dos municípios em relação às às 

respectivas razões de sobrevivência da Unidade Federativa, que é a área maior de 

referência neste trabalho. As bases de dados utilizadas foram os Censos 

Demográficos de 2000 e 2010, e as projeções foram realizadas até 2030.  As 

projeções populacionais das Unidades Federativas que foram utilizadas neste 

trabalho são as projeções oficiais realizadas pelo IBGE. Dada a magnitude do 

número de municípios, os resultados deste trabalho são apresentados 

exclusivamente de forma gráfica. Tratam-se de resultados preliminares de um 

projeto de pesquisa como objetivos: a) aprimorar métodos de projeções 

populacionais em pequenas; b) desenvolver pacotes no software R para 

implementação desses métodos; c) disseminar gráficos de avaliação e códigos em R 

para implementação do método e replicação dos resultados. 
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Censo Demográfico; Duchesne. 

  

  



1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vem passando por importantes mudanças demográficas que se 

espraiaram por todo o seu território e, ainda que persistam alguns diferenciais, 

percebe-se uma tendência rumo à homogeneização dos níveis baixos de 

mortalidade e fecundidade, que têm impacto importante na estrutura etária 

populacional. Mudanças que já ocorreram em vários países, como Itália, Alemanha, 

Japão entre outros.  

Estas mudanças são ainda mais impactantes em áreas de população menor. 

Quanto menor é a população maior é o impacto das mudanças demográficas na 

estrutura etária, aumentando inclusive a influência da outra componente 

demográfica, a migração. 

Com o rápido declínio da fecundidade e mortalidade no Brasil, saímos de uma 

Taxa de Fecundidade Total (TFT) de 6,16 em 1940 para 1,9 filhos por mulher em 

2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), No caso da 

mortalidade, saímos de uma expectativa de vida ao nascer de 41,53 anos em 1940 

para 73,5 anos em 2010, também segundo o IBGE. Essa transição demográfica tem 

ocorrido de forma generalizada no território brasileiro e tem ocasionado, portanto, 

um rápido processo envelhecimento populacional. 

O objetivo deste trabalho é apresentar a tendência futura da estrutura etária, 

bem como, do contingente populacional dos 5570 municípios brasileiros até 2030. O 

Método  utilizado para projetar a população no nível municipal por grupos etários e 

sexo foi o método Relação de Coortes proposto por Duchesne (1989), com uma 

adaptação realizada por um estimador bayesiano empírico para suavização espacial 

dos da razão de crescimento da população por coortes etárias. Este método utiliza 

dados de pequenas áreas (municípios) relacionando-os com as mudanças já 

acompanhadas nas coortes equivalentes da área maior (Unidades Federativas).Os 

resultados apontam para um generalizado processo de envelhecimento populacional 

em todo o território brasileiro com considerável variabilidade nas taxas de 

crescimento por grupos de idade. Os dados básicos para as projeções foram os 

censos demográficos de 2000 e 2010, onde se coletou as informações da população 

por sexo e idade.  

As duas principais limitações do de método proposto por Duchesne (1989) 

são: a) manutenção, até o horizonte de projeção, dos fatores diferenciais de 



crescimento das coortes (denominados por fatores K), calculados com base nos 

dados dos dois últimos censos disponíveis e b) valores discrepantes desses fatores 

em determinados grupos de idade, principalmente nos de idades mais jovens e 

avançadas. Como possível solução Duchesne (1989) sugeriu algum tipo de 

suavização para reduzir o efeito de alta variabilidade dos fatores em algumas 

idades, principalmente nas áreas com população muito pequena. Destacam-se 

algumas causas desta alta variabilidade nos fatores de crescimento diferencial das 

coortes etárias, especialmente em áreas de baixo contingente populacional: fluxos 

migratórios concentrados em alguns grupos etários ou sexo, em alguns casos com 

efeitos diretos ou indiretos para o crescimento das cortes etárias de 0 a 4 ou de 5 a 

9 anos; erros diferenciados de cobertura da população recenseada em alguns 

grupos etários nos dois últimos censos, especialmente dos grupos etários mais 

jovens. 

Neste contexto, Gonzaga, et.al (2014) propuseram a aplicação de um 

estimador bayesiano empírico para os fatores K com objetivo de minimizar a sua 

variabilidade e, consequentemente, diminuir os erros de projeção.. Os autores 

avaliaram as projeções dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, calculando os 

fatores com dados dos censos 1991 e 2000 e projetaram a população para 2010, 

quando  compararam as populações totais projetadas de cada município e sexo com 

os valores censitários daquele ano. Foram avaliados os erros de projeção e 

concluiu-se que a suavização do fator K pelo estimador bayesiano empírico diminuía 

os erros de projeção e diminuía a variabilidade desses fatores. Nessa mesma linha 

de pesquisa, Alves (2016) estendeu a avaliação para outros Estados do Brasil e 

avaliou os erros de projeção por grupos etários, concluindo que a projeção pelo 

método da relação de coortes com o fator K suavizado pelo estimador bayesiano 

empírico gera menores  erros  de projeção sobretudo nos  grupos etários extremos,  

o primeiro e os últimos. A autora analisou 5 estados, 1 de cada região brasileira: 

Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Santa 

Catarina. 

 No presente trabalho, apresentamos os resultados para todos os 

municípios do Brasil. Tratam-se de resultados preliminares de um projeto de 

pesquisa em andamento, que tem como objetivos: evidenciar a potencialidade da 

metodologia, propor ajustes para aperfeiçoamento e aplicabilidade do método em 

contextos regionais diferenciados de mudanças nas componentes demográficas e 



disponibilizar as rotinas operacionais para replicabilidade e crítica ao método e aos 

ajustes propostos. Para este último objetivo estão sendo compilados todos os 

arquivos necessários para replicar a metodologia proposta como códigos em R, 

dados de entrada, gráficos para avaliação dos resultados, entre outros. Estes 

arquivos serão disponibilizados em breve no site [omitido para preservar a 

 identificação dos autores].

 

2. DADOS E ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Fontes de dados 

Os dados básicos de população por sexo e grupos de idade quinquenais 

utilizados são dos censos demográficos de 2000 e 2010 de cada município 

brasileiro. Para área maior de referência tomou-se as Unidades Federativas (UFs). 

Nesse caso, se utiliza as projeções populacionais por UF do IBGE segundo o sexo e 

grupo etário, revisão realizada em 2013. 

  

2.2 Compatibilização das bases de dados 

Antes de elaborar as projeções é preciso compatibilizar as bases de dados. 

Isso ocorre devido à criação de novos municípios durante o intervalo entre os dois 

censos, 2000 e 2010.  Na próxima seção, o leitor vai entender que para o cálculo do 

fator K, precisamos de dois pontos no tempo antes do período de projeção, para 

calcular a relação entre as razões de sobrevivência, da área menor (município) com 

relação a área maior (Estado). Por isso, é necessário que os dois censos utilizados 

tenham informações para as mesmas áreas, nesse caso municípios. O que se fez 

foi, na base do segundo censo (2010), agrupar os municípios criados na década aos 

municípios que originaram estas criações. Assim, as bases de dados utilizadas são: 

1) Censo demográfico 2000 e 2) Censo demográfico 2010 com base municipal 

compatibilizada segundo o Censo 2000. 

 

2.3 O método Razão de coorte de Duchesne 

O método de Duchesne pode ser considerado uma variante do método de 

coorte componentes necessitando, entretanto, de menos dados de entrada. A idéia 

básica se baseia numa medida chamada Razão Intercensitária de Sobrevivência ou 

Razão de Mudanças por Coorte (Hamilton and Perry, 1962; Swanson and Tedrow, 



2013). Supondo que tempo entre dois censos é de 10 anos, então a Razão de 

Mudança da Coorte é determinada por: 

𝑅𝐶10 𝑥−10
𝑡−10,𝑡 =

𝑁10 𝑥
𝑡

𝑁10 𝑥−10
𝑡−10      (1) 

onde 𝑁10 𝑥
𝑡é a população no grupo etário x,x+10 no censo t e 𝑁10 𝑥−10

𝑡−10 é a população 

no grupo etário x-10, x no censo t-10. 

A medida RC da equação 1 acima mede a mudança da coorte do grupo etário 

(x-10, x+10) no tempo t-10 (penúltimo censo) para o grupo etário (x, x+10) no tempo 

t (ultimo censo). Valores de RC menores ou maiores que 1 significam que a coorte 

reduziu ou aumentou seu tamanho, respectivamente. Se RC for igual a uma unidade 

o tamanho da coorte permanece o mesmo, o que não significa que não houve 

migração, mas apenas que seu saldo foi nulo. Sob a ótica de uma população 

fechada, RC representa a Razão de Sobrevivência da coorte entre dois censos 

consecutivos. 

A RC, tal como definida na equação 1 pode ser utilizada com o propósito de 

se projetar o tamanho da coorte, sob a suposição de que seu valor permanecerá 

constante (Hamilton and Perry, 1962). Assim, projeta-se a população por grupos 

decenais de idade e sexo do tempo t para o tempo t+10 aplicando-se a RC 

calculada entre o t-10 e t em seus respectivos grupos decenais de idade, tal como 

determinada pela equação 1. Desta forma, exceto para o primeiro e o último grupo 

etário (grupo etário aberto), a população projetada para o tempo t+10 pode ser 

determinada por: 

𝑁10 𝑥+10
𝑡+10 = 𝑁10 𝑥

𝑡 ∙ 𝑅𝐶10 𝑥
𝑡−10,𝑡

     (2) 

Como o cálculo da RC não requer muitos dados, esse método é considerado 

o método mais simples para projeção de população (Hamilton and Perry, 1962; 

Smith, Tayman and Swanson, 2001, Yusuf, Martins and Swason, 2013). 

Sob o forte pressuposto de que cada pequena área i possui uma RC idêntica 

a da área maior que as contém, e que uma projeção populacional da área maior está 

disponível (por sexo e grupos decenais de idade), a projeção da população de uma 

área i para o ano t+10 seria determinada por: 

𝑁10 𝑥+10,𝑖
𝑡+10 = 𝑁10 𝑥,𝑖

𝑡 ∙ 𝑅𝐶10 𝑥
𝑡,𝑡+10

     (3) 

onde 𝑁10 𝑥,𝑖
𝑡  é a população no grupo etário x, x+10 da pequena área i no censo mais 

recente (ano t); 𝑁10 𝑥+10,𝑖
𝑡+10  é a população da pequena area i no grupo etário x+10, 



x+20 projetada para o ano t+10 e 𝑅𝐶10 𝑥
𝑡,𝑡+10

 representa a razão de mudança da 

coorte do grupo etário (x, x+10) no ano t para o grupo etário (x+10, x+20) no ano 

t+10. Está razão é obtida da projeção populacional da grande área para o ano t+10. 

A equação 3 estabelece uma forte suposição, a de que a razão de mudança 

das coortes decenais nas áreas menores é equivalente à razão de mudança das 

coortes decenais na área maior. Neste contexto, Duchesne (1989) propõe incluir, na 

equação 3, um fator K de ajuste que incorpora diferenciais de mudanças nas coortes 

das áreas menores em relação a área maior que as contém. Este fator K é 

determinado pelo quociente entre a razão de mudança de coorte da área menor i e a 

respectiva razão de mudança de coorte da área maior. Então, se a diferença entre 

os dois últimos censo é de 10 anos, o fator K para a área menor i é calculado por: 

𝐾10 𝑥,𝑖
𝑡−10,𝑡 =

𝐶𝑅10 𝑥,𝑖
𝑡−10,𝑡

𝐶𝑅10 𝑥
𝑡−10,𝑡      (4) 

Uma vez estimado o fator K para cada coorte decenal nos dois últimos 

censos, a equação 3 pode ser reescrita como: 

𝑁10 𝑥+10,𝑖
𝑡+10 = 𝑁10 𝑥,𝑖

𝑡 ∙ 𝑅𝐶10 𝑥
𝑡,𝑡+10 ∙ 𝐾10 𝑥,𝑖

𝑡−10,𝑡
    (5) 

Assim, pela definição de K e pelo seu cálculo, nota-se que o crescimento de 

uma coorte específica numa pequena área i poderia ser maior ou menor que o 

crescimento da respectiva coorte na grande área entre os dois últimos censos, de 

maneira que o fator K é uma medida que deve variar em torno de 1. Um fator K 

menor que 1 indica que o crescimento ou mudança na coorte da pequena área i é 

menor que o observado na respectiva coorte da área maior. Por outro lado, um fator 

K maior que 1 indica que o crescimento da coorte foi maior na pequena area i do 

que na área maior. Por exemplo, uma emigração substancial da população da área 

menor i num intervalo etário específico entre os dois últimos censos pode fazer com 

que a RC dessa área menor i, nesse intervalo etário, seja muito menor que a 

respectiva RC da área maior. Consequentemente o fator K nesse intervalo etário 

será menor que 1. Desse modo, a estrutura etária do fator K pode revelar efeitos 

importantes de mudanças nas componentes da dinâmica demográfica entre os dois 

últimos censos, em especial da migração. 

Diante do exposto, destacam-se duas limitações importantes sobre o cálculo 

do fator K e seu uso na equação de projeção (ver equação 5). A primeira limitação é 

o fato de que o fator K, calculado com base nas RC dos dois últimos censos, deve 

ser mantido constante até o horizonte de projeção. O efeito dessa limitação toma 



uma importância ainda maior em áreas de muito baixo contingente populacional, 

pois fluxos migratórios específicos e temporários podem ter grande efeito no valor de 

K que, ao ser mantido constante até o horizonte de projeção, podem produzir 

mudanças pouco razoáveis no tamanho da coorte. Isso conduz à segunda limitação 

no uso do fator K para projeção das coortes etárias em áreas menores. Conforme 

destacado por Duchesne (1989), é necessário que faça uma suavização nos valores 

de K por grupo etário de modo que se possa reduzir discrepâncias do seu valor em 

determinados grupos etários. Como uma solução melhor, propomos a aplicação das 

técnicas estatísticas espaciais bayesianas para suavizar possíveis flutuações nos 

valores do fator K. 

Nesse artigo, o fator K é ajustado por um estimador bayesiano empírico para 

minimizar a variação incorporando a distribuição espacial da área maior. Isso não 

resolve a limitação sobre a constância do fator K para o horizonte de projeção, 

proposta que ainda está sendo desnvolvida pela equipe do projeto de pesquisa do 

Laboratório de Estimativas e Projeções Populacionais da UFRN. 

A aplicação da equação 5 para projeção das coortes no primeiro grupo etário, 

aquele onde estarão os nascimentos, e no último grupo etário (o de intervalo aberto), 

requer alguns ajustes. Primeiramente, é necessário ajustar os algoritmos das 

equações 4 e 5 para grupos etários quinquenais, ainda que o intervalo de tempo 

entre os dois últimos censos seja decenal. 

 

2.3.1 Aplicando o Método da Razão de Coorte de Duchesne para coortes de 5 

anos 

Os procedimentos apresentados nas equações (4) a (5) são aplicáveis 

apenas para grupos etários decenais. No entanto, as projeções populacionais são 

normalmente realizadas para grupos quinquenais de idade. Duchesne (1989) 

sugeriu um ajuste no fator K para incorporar o efeito do crescimento diferencial para 

um intervalo censitário quinquenal e, assim, tornar o método aplicável à grupos 

etários quinquenais, até mesmo quando os dois últimos censos são separados por 

um intervalo de tempo de 10 anos: 

𝐾5 𝑥,𝑖
𝑡,𝑡+5 =

1

2
[

𝑁5 𝑥+5,𝑖
𝑡+10

𝑁5 𝑥−5,𝑖
𝑡

𝑁5 𝑥+5
𝑡+10

𝑁5 𝑥−5
𝑡

+

𝑁5 𝑥+10,𝑖
𝑡+10

𝑁5 𝑥,𝑖
𝑡

𝑁5 𝑥+10
𝑡+10

𝑁5 𝑥
𝑡

]     (6) 



Na equação (6) K é o fator de mudança da coorte quinquenal num período de tempo 

de 5 anos; as duas parcelas entre colchetes são as razões de mudança na coorte de 

um período de 10 anos de cada pequena área i em relação à sua grande área. Veja 

que as razões nos denominadores se referem às razões de mudança nas coortes da 

grande área, pois não contém o subscrito i. 

 

2.3.2 Implementação do Método Razão de Coortes 

Do ponto de vista prático, são necessários alguns ajustes importantes quando 

aplicamos a equação (5) para projetar a população para períodos de 5 anos no 

tempo. A equação 5 reformulada para projeções por intervalos de tempo 

quinquenais torna-se: 

𝑁5 𝑥+5,𝑖
𝑡+5 = 𝑁5 𝑥,𝑖

𝑡 ∙ 𝑅𝐶5 𝑥
𝑡,𝑡+5 ∙ 𝐾5 𝑥,𝑖

𝑡,𝑡+5
    (7) 

Onde 𝑅𝐶5 𝑥
𝑡,𝑡+5

 refere-se à razão de coortes quinquenais da população da grande 

projetada entre t e t+5 e 𝐾5 𝑥,𝑖
𝑡,𝑡+5

 obtido tal como apresentado na equação 6 é 

mantido constante no tempo. 

A equação (7) é utilizada para projetar a população por grupos quinquenais 5 

anos a frente, exceto para o primeiro e para o último grupo etário. No primeiro grupo 

etário quinquenais a projeção depende do número total de nascimentos ocorridos e 

sobreviventes ao longo do intervalo de 5 anos. Para a maioria das pequenas áreas 

não há informações razoáveis para estimar este número de nascimentos que 

ocorrem a cada 5 anos no período de projeção. Até mesmo com o desenvolvimento 

recente de estimativas de taxas de fecundidade para municípios do Brasil 

(Schmertmann et al, 2013), para a maioria das pequenas áreas não há informação 

confiável para estimar e projetar o padrão da fecundidade. 

A solução apresentada por Duchesne (1989) é usar o diferencial da taxa de 

fecundidade entre cada uma das áreas menores com relação a área maior de 

referência. Neste trabalho, num primeiro momento, decidimos usar uma forma 

simples de estimar o número de nascimentos que ocorrem em cada período de 5 

anos de projeção em uma pequena área. Optou-se por trabalhar com a Razão 

Criança-Mulher (Lee et al, 1957) como estimativas indiretas de nascimentos para 



cada período de projeção quinquenal1. Os nascimentos no primeiro grupo etário em 

cada período de cinco anos da projeção podem ser estimados por: 

𝑁5 0,𝑖
𝑡+5 = 𝑅𝐶𝑀5 𝑥

𝑡+5 ∙ 𝑁30 15,𝑓,𝑖
 𝑡+5 ∙ 𝐾5 0,𝑖

𝑡,𝑡+5
    (8) 

onde: 

𝑅𝐶𝑀5 𝑥
𝑡+5 =

𝑁5 0
𝑡+5

𝑁30 15,𝑓
 𝑡+5

 

Na equação (8) RCM é a Razão Criança-Mulher da area maior. É a razão 

entre o número de pessoas na primeira faixa etária e o número de mulheres do 

grupo etário de 15 a 45 anos (se considerarmos essas faixas etárias como intervalo 

etário onde as mulheres estão expostas ao risco de ter um filho). A multiplicação de 

RCM (proveniente da área maior) pelo número de mulheres entre 15 e 45 anos nas 

pequenas áreas gera uma estimativa indireta do número de nascimentos nas 

pequenas áreas. O objetivo do fator K na equação 8 é determinar as mudanças na 

coorte da primeira faixa etária para cada área menor, com relação a área maior. 

Uma vez que o intervalo entre dois censos é de 10 anos, não é possível estimar o 

fator K para o grupo etário 0-4, pois não há informações de coorte para este grupo 

etário do penúltimo censo. A solução mais simples apresentada por Duchesne 

(1989) é atribuir à faixa etária 0-4, o mesmo fator K estimado para o grupo etário 5 a 

9 anos, sob a suposição de semelhança nas duas coortes. 

 Uma das principais vantagens do Método da relação de coortes é a 

incorporação da estrutura etária da população e algumas mudanças nas variáveis 

demográficas, ainda que de forma residual.  

 

2.4 Estimador bayesiano empírico para estimar o fator K  

O fator K para cada área pequena, tal como apresentado na equação (6), mas 

reescrito por um período de cinco anos, pode ser determinado conforme segue:  

𝐾5 𝑥,𝑖
𝑡+5 =

𝑁5 𝑥+5,𝑖
𝑡+5

𝐸𝑆𝑃5 𝑥+5,𝑖
𝑡+5       (9) 

onde 𝐸𝑆𝑃5 𝑥+5,𝑖
𝑡+5 = 𝑁5 𝑥,𝑖

𝑡 ∙
𝑁5 𝑥+5

𝑡+5

𝑁5 𝑥
𝑡 = 𝑁5 𝑥,𝑖

𝑡 ∙ 𝑅𝐶5 𝑥
𝑡,𝑡+5

é a população esperada na área 

menor i no grupo etário x, x + 5 no ano t + 5, sob a hipótese de que o índice de 

sobrevivência da coorte no grupo etário x, x + 5 entre t e t + 5, na pequena área i, é 

                                                             
1  É preciso enfatizar que uma estimativa confiável do número total de nascimentos sobreviventes é 

extremamente importante ao projetar a população por idade 



o mesmo que na coorte equivalente na área maior durante o mesmo período. Pode-

se observar que a quantidade é uma mera contagem e podemos tratá-la, 

estocasticamente, como uma variável aleatória com a distribuição de Poisson: 

𝑁5 𝑥+5,𝑖
𝑡+5  ~ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛[𝐸𝑆𝑃𝑖 ∙ 𝜃𝑖]    (10) 

onde 𝜃𝑖 é o risco da coorte dessa população em particular, na área menor i, ser 

maior ou menor do que o esperado, sob o pressuposto de que esta área menor tem 

as mesmas taxas de sobrevivência da área maior, conforme definido na definição de 

𝐸𝑆𝑃𝑖. Com isso, a média condicional de 𝑁5 𝑥+5,𝑖
𝑡+5  é 𝐸[ 𝑁5 𝑥+5,𝑖

𝑡+5 ∙ 𝜃𝑖⁄ ] = 𝐸𝑆𝑃𝑖 ∙ 𝜃𝑖. O 

estimador de maxima verossimilhança para 𝜃𝑖 é exatamente o fator Ki definido pela 

equação (9). Para fins de simplificação, no desenvolvimento a seguir, usaremos 

apenas o subscrito i para identificar quais são as estimativas para cada área menor 

i. No entanto, é importante lembrar que as estimativas são para coortes de cinco 

anos x, x + 5 ao longo de cinco anos t, t + 5.  

Seguindo o arcabouço teórico de Marshall (1991), o estimador “contração”, da 

classe bayesiano empírico, parar Ki é dado por: 

𝜃𝑖 = m̂ + ĉ𝑖[𝐾𝑖 − m]      (11) 

onde, 

�̂� =
∑ 𝑁5 𝑥+5,𝑖

𝑡+5𝑛
𝑖=1

∑ 𝐸𝑆𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

 

sendo que n é o número total de áreas menores.. 

Da definição de m̂  observa-se que esta razão é, por construção, igual a 1. O 

fator ĉ𝑖 na equação (11) representa o fator de contração, dado por: 

ĉ𝑖 =
𝐴

𝐴+
�̂�

𝐸𝑆𝑃𝑖

      (12) 

No qual, 

�̂� = 𝑠2 − �̂� ∑
𝑁5 𝑥,𝑖

𝑡 𝑇⁄

𝐸𝑆𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1      (13) 

ĉ𝑖 é a razão entre a variância de ∙ 𝜃𝑖 e a variância de Ki.  𝑇 = ∑ 𝑁5 𝑥,𝑖
𝑡𝑛

𝑖=1   

𝑠2 =
∑ 𝑁5 𝑥,𝑖

𝑡𝑛
𝑖=1 [𝐾𝑖−m̂]2

𝑇
     (14) 

é a variância de Ki ponderada pelo tamanho da faixa etária na área menor i. Observe 

que, neste momento, estamos usando a mesma simplificação usada por Marshall 

(1991), que é assumir a mesma variância para todos 𝜃𝑖. Então, o estimador ∙ 𝜃𝑖 

representa o risco da população da coorte x, x + 5 na área menor i sendo maior ou 



menor do que o esperado sob o pressuposto de que esta área menor tem os 

mesmos riscos de sobrevivência da área maior. 

O estimador bayesiano da Equação (11) é dito empírico pelo fato de que sua 

esperança e variância são estimadas com base nos dados observados. Pela 

definição do fator de contração ĉ𝑖 nas equações (12) e (13) respectivamente, não é 

difícil observar que  quanto maior for a população da coorte x, x + 5, na área menor i 

em t , mais o fator de contração ĉ𝑖 tenderá para 1, e consequentemente, o estimador 

𝜃𝑖 tenderá para Ki, não operando praticamente nenhuma suavização. Isso significa 

que em áreas menores com grande número de habitantes, o fator de crescimento 

diferencial observado Ki para a área menor i é confiável (isto é, possui baixa 

variabilidade). 

Por outro lado, se a população esperada da pequena área i na faixa etária x, x 

+ 5 no ano t + 5 é muito pequena, o que significa dizer que a população observada 

da pequan area i na faixa etária x-5; x no anto t é também pequena,  observaremos, 

pela Equação (16), um fator de contração mais próximo de zero. Em última análise, 

se ĉ𝑖 
for zero, o estimador 𝜃𝑖 será exatamente igual a m̂ . Ou seja, se o tamanho da 

população em cada coorte da área menor i for muito pequeno, a variância de Ki  será 

muito grande. 

Das equações (11) a (14) nota-se que o estimador bayesiano empírico 

adotado aqui incorpora a distribuição especial da área maior que abrange as 

pequenas áreas, e reduz as flutuações aleatórias do fator K notadamente das áreas 

que possuem as menores populações. 

Contudo, para operacionalizar o método proposto por Duchesne com os 

dados brasileiros, que são provenientes de dois censos separados por um interval 

de 10 anos, utilize-se a equação (8) para o fator K. Logo, seguindo a discussão 

anterior e as definições da equação (9), o estimador bayesiano empírico neste caso 

foi aplicado por: 

𝐾5 𝑥,𝑖
𝑡,𝑡+5 =

1

2

[
 
 
 
 

(
𝑁5 𝑥+5,𝑖

𝑡+10

𝑁5 𝑥−5,𝑖
𝑡 ∙

𝑁5 𝑥+5
𝑡+10

𝑁5 𝑥−5
𝑡

)

1
2⁄

+ (
𝑁5 𝑥+10,𝑖

𝑡+10

𝑁5 𝑥,𝑖∙
𝑡 𝑁5 𝑥+10

𝑡+10

𝑁5 𝑥
𝑡

)

1
2⁄

]
 
 
 
 

=
1

2
[(

𝑁5 𝑥+5,𝑖
𝑡+10

𝐸𝑆𝑃5 𝑥+5,𝑖
𝑡+10)

1
2⁄

+ (
𝑁5 𝑥+10,𝑖

𝑡+10

𝐸𝑆𝑃5 𝑥+10,𝑖
𝑡+10 )

1
2⁄

] 

(15) 

Portanto, temos dois estimadores 𝜃𝑖, um para cada medida ESP da equação 

(15). O estimador final para Ki, em um determinado grupo etário, é dado por: 



𝜃𝑖 =
[�̂�𝑖

1]
1

2⁄ +[�̂�𝑖
2]

1
2⁄

2
      (18) 

Uma rotina em R para operacionalizar esses procedimentos descritos neste 

artigo foi desenvolvida pelos autores e estará disponível no sítio [omitido para 

. preservar a identificação dos autores]

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As projeções populacionais dos municípios brasileiros até 2030 evidenciam e 

ratificam o cenário do rápido envelhecimento populacional em todo o território do 

país. A figura 1 mostra que grande parte dos municípios, pelo menos 75% deles, 

terão taxa de crescimento2 negativo no período 2010-2030 para as populações 

abaixo dos 30 anos. Por outro lado, as taxas de crescimentos são maiores na 

medida em que a idade avança. 

Figura 1 

 
Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

 Outro ponto que chama atenção é para a forte concentração das taxas 

de crescimento muito baixas, em torno do 0, e o grande número de municípios com 

                                                             
2 Taxa de Crescimento calculada utilizando o modelo exponencial 



taxas de crescimento muito discrepantes em quase todos os grupos de idade, seja a 

taxa positiva ou negativa (ver figura 1). Obviamente muitas taxas de crescimento 

discrepantes ocorrem em municípios envolvidos em processos de emancipação ou 

cujos fatores K, mantidos constantes ao longo da projeção, não refletiram o 

crescimento real de algumas coortes. Esse limitação relacionada á constância do 

fator K e as incertezas relacionada à sua tendência é objetivo de investigação nas 

etapas seguintes deste projeto. 

 Como resultado desse baixo crescimento, ou crescimento negativo nas 

coortes mais jovens, a tendência é de envelhecimento populacional em praticamente 

todos os municípios brasileiros. A seguir, na figura 2, estão as pirâmides etárias de 

2010 e 2030 para todos os municípios de cada uma das 5 regiões, pela ordem: 

Centro-Oeste; Nordeste; Norte; Sudeste e Sul. 

Um ponto que chama a atenção é que alguns municípios apresentam 

estrutura etária muito fora do padrão do restante da região. Isso fica mais evidente 

quando se visualiza a pirâmide etária da região Sudeste. No entanto, percebe-se 

que tal comportamento fora do padrão já ocorre na pirâmide de 2010, ou seja, no 

dado do ano base. São estruturas etárias “estranhas” na população censitária, e o 

método de projeção apenas está projetando esse comportamento atípico para os 

anos seguintes.  

A principal explicação para esse fenômeno, como pode ser visto no anexo 1, 

é que se tratam de municípios pequenos com a presença de Penitenciárias, as 

vezes mais de uma. Portanto, numa população muito pequena, a população 

carcerária acaba por afetar a distribuição por sexo e idade do município. 

Por isso, apresentamos na figura 3 as pirâmides etárias regionais sem esses 

municípios com comportamento atípico. Para as pirâmides da figura 3 foram 

excluídos 19 municípios, 15 só no Estado de São Paulo na região Sudeste. Foram 

retirados 2 municípios da região Sul, São Pedro de Alcântara em Santa Catarina e 

Ivatuba no Paraná. Da região Nordeste excluiu-se Itamaracá em Pernambuco e no 

Centro-Oeste foi retirado do Estado do Mato Grosso Tapurah/Ipiranga do Norte, que 

em 2000 eram um único município tendo o desmembramento ocorrido ao longo da 

década. 

 

 

 



Figura 2 

Pirâmides etárias municipais, segundo grandes regiões: 2010 e 2030 

  

  

  

  

  
Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

  

Estas pirâmides revelam o rápido processo de envelhecimento populacional 

pelo qual passará o Brasil nos próximos anos, e que isso ocorrerá de forma 



disseminada em todo o território, ainda que mais significativo no Sul e menos no 

Norte do país. 

Figura 3 

Pirâmides etárias municipais excluindo os municípios com estrutura etária 

atípica, segundo grandes regiões: 2010 e 2030 

  

  

  

  

  
Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Algumas considerações merecem destaque. Primeiro, as projeções foram 

realizadas até o grupo etário de 75 anos e mais porque na projeção dos Estados, 

que foi utilizada neste trabalho, projetava-se até o grupo 80 e mais. Portanto, pela 

natureza do método Relações de Coortes, só conseguimos fazer a projeção das 

áreas menores para 75 e mais. Conforme dito ao longo do texto, para essas 

projeções estaduais foram utilizadas as projeções realizadas pelo IBGE, revisão 

2013. No entanto, com o avanço da longevidade previsto nas projeções, as 

pirâmides etárias ficam com um estoque populacional muito grande no último grupo 

etário aberto. Nas próximas etapas da pesquisa, pretendemos realizar nossas 

próprias projeções estaduais. Nesse caso, teremos as projeções municipais para 

idades mais avançadas, pelo menos até 90 anos e mais. 
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ANEXO 1 

Relação de municípios com estrutura etária atípica 

 

1- Tapurah + Ipiranga do Norte – MT 

 População estimada [2017]: 12.967 pessoas 

 População no último censo [2010]: 10.392 pessoas 

 População masculina elevada na faixa de 15 a 29 anos. 

 OBS:: No Município Tapurah é muito forte a presença de Indústrias de 

Madeira.  

 

2- Ivatuba – PR 

 População no último censo [2010]: 3.010 pessoas 

 População estimada [2017]: 3.240 pessoas  

 População masculina e feminina elevada na faixa de 15 a 19 anos.  

 

3- Ilha de Itamaracá – PE 

 População no último censo [2010]: 21.884 pessoas 

 População estimada [2017]: 25.7989 pessoas  

 População masculina elevada nas faixas de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34.  

 OBS: Penitenciária Agro Industrial São João (PAISJ): cerca de 2.742 presos.  

 

4- São Pedro de Alcântara – SC 

 População no último censo [2010]: 4.704 pessoas 

 População estimada [2017]: 5.602 pessoas  

 População masculina elevada nas faixas de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 

39, 40 a 44.  

 OBS: Complexo Penitenciário do Estado - COPE: cerca de 1.250 presos.  

 

5- Álvaro de Carvalho – SP  

 População no último censo [2010]: 4.650 pessoas 

 População estimada [2017]: 5.117 pessoas  

  População masculina elevada nas faixas de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 

39.  

 OBS: Penitenciária Valentim Alves Fernandes: cerca de 1.857 presos.  

 

6- Avanhandava – SP 

 População estimada [2017]: 13.112 pessoas 

 População no último censo [2010]: 11.310 pessoas 

  População Masculina elevada na faixa de 20 a 29 anos. 

 OBS: Há Penitenciária no Município.  

 

7- Balbinos – SP  

 População no último censo [2010]: 3.702 pessoas 

 População estimada [2017]: 5.188 pessoas  



  População masculina elevada nas faixas de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 

39.  

 OBS: Penitenciária I – Rodrigo dos Santos Freitas: cerca de 1.844 presos.  

Penitenciária II – Gilmar Monteiro de Sousa: cerca de 1815 presos.  

 

8- Gastão Vidigal – SP 

 População estimada [2017]: 4.683 pessoas 

 População no último censo [2010]: 4.193 pessoas 

  População Masculina elevada na faixa de 20 a 29 anos.  

 

9- Guareí – SP  

 População estimada [2017]: 17.551 pessoas 

 População no último censo [2010]: 14.565 pessoas 

  População Masculina elevada na faixa de 20 a 34 anos. 

 OBS: Há penitenciária no Município.  

 

10-  Iaras – SP 

 População estimada [2017]: 8.484 pessoas 

 População no último censo [2010]: 6.376 pessoas 

  População Masculina praticamente o dobro do que a população Feminina em 

todas faixas etárias.  

 OBS: Há uma grande Penitenciária no Município.  

 

11-  Irapuru – SP 

 População estimada [2017]: 8.248 pessoas 

 População no último censo [2010]: 7.789 pessoas 

  População Masculina elevada na faixa de 20 a 34 anos. 

 OBS: Há penitenciária no Município. 

 

12-  Itirapina – SP 

 População estimada [2017]: 17.589 pessoas 

 População no último censo [2010]: 15.524 pessoas 

  População Masculina elevada na faixa de 20 a 34 anos. 

 OBS: Há penitenciária no Município.  

 

13-  Lavínia – SP 

 População estimada [2017]: 11.156 pessoas 

 População no último censo [2010]: 8.779 pessoas 

  População Masculina elevada na faixa de 20 a 34 anos. 

 OBS: Há penitenciária no Município.  

 

14-  Marabá Paulista – SP 

 População estimada [2017]: 5.611 pessoas 

 População no último censo [2010]: 4.812 pessoas 



  População Masculina elevada na faixa de 20 a 34 anos. 

 OBS: Há penitenciária no Município.  

 

 

15-  Pacaembu – SP 

 População estimada [2017]: 14.086 pessoas 

 População no último censo [2010]: 13.226 pessoas 

  População Masculina elevada na faixa de 20 a 34 anos. 

 OBS: Há penitenciária no Município.  

 

16- Potim – SP 

 População estimada [2017]: 23.360 pessoas 

 População no último censo [2010]: 19.397 pessoas 

  População Masculina elevada na faixa de 20 a 29 anos. 

 OBS: Há penitenciária no Município.  

 

17- Pracinha – SP 

 População estimada [2017]: 3.768 pessoas 

 População no último censo [2010]: 2.858 pessoas 

  População masculina MUITO elevada em relação à feminina.  

 OBS: Há penitenciária no Município. 

 

18-  Reginópolis – SP 

 População estimada [2017]: 9.042 pessoas 

 População no último censo [2010]: 7.323 pessoas 

  População Masculina elevada nas faixas de 20 a 29 anos. 

 OBS: Há penitenciária no Município.  

 

19-  Serra Azul – SP 

 População estimada [2017]: 13.810 pessoas 

 População no último censo [2010]: 11.256 pessoas 

  População Masculina elevada nas faixas de 20 a 34 anos. 

 OBS: Há penitenciária no Município.  

 

 


