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OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO 

BANCO DE DADOS 

MICRORREGIÃO- IPORÁ 

 

O eixo temático Demografia do Banco de dados Regional reúne dados secundários 

relativos as principais variáveis demográficas do presente município: 

 

População Censitária 

Estimativa da População 

População Economicamente Ativa 

População Idosa 

Características da População - Projeção 

Mortalidade e Natalidade 

 

População Censitária 

Corresponde ao total dos moradores residentes em domicílios rurais e urbanos dos 

municípios, contados na data de referência do Censo Demográfico ou da Contagem da 

População; 

 

Estimativa da População 

Apresenta estimativas populacionais anuais de população para os municípios dos 

últimos anos.  

População Economicamente Ativa 

Corresponde às pessoas em idade ativa (10 anos ou mais de idade) que estão 

trabalhando ou em busca de trabalho. Compreende o potencial de mão de obra com que 

pode contar o setor produtivo.  
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População Idosa 

Os dados relativos à variável população idosa, correspondem à população com 

sessenta anos ou mais de idade, residente nos domicílios rurais e urbanos dos municípios. 

Os dados também apresentam a distribuição dessa população por sexo, masculino e 

feminino, no conjunto da população total, na população urbana e na população rural dos 

municípios da região. 

 

Características da População 

Os dados relativos às Características da População correspondem aos dados absolutos e 

proporcionais (%) das seguintes variáveis:  

População Masculina: Corresponde ao total de pessoas do sexo masculino;  

População Feminina: Corresponde ao total de pessoas do sexo feminino;  

População Jovem: Corresponde ao total de pessoas de 15 a 24 anos de idade;  

População Adulta: Corresponde ao total de pessoas com 25 anos ou mais de idade; 

População Idosa: Corresponde ao total de pessoas com 60 anos ou mais de idade; 

 

Mortalidade e Natalidade 

 Os dados relativos à Mortalidade e Natalidade correspondem às seguintes variáveis:  

Nascidos Vivos: É a expulsão ou extração completa de um produto da concepção do 

corpo materno, independentemente da duração da gestação, o qual, depois da separação do corpo 

materno, respire ou dê qualquer outro sinal de vida, tais como: batimento do coração, pulsação 

do cordão umbilical ou movimento efetivo dos músculos da contração voluntária, estando ou não 

cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendida a placenta;  

Taxa de Natalidade: Número de crianças nascidas vivas para cada mil habitantes;  

Óbito: É o desaparecimento definitivo de algum sinal de vida em qualquer momento 

posterior ao nascimento, ou seja, a cessação das funções vitais sem a possibilidade de 

ressuscitação;  

Taxa de Mortalidade: Número de falecimentos ou mortes para cada mil habitantes;  

Taxa de Mortalidade Infantil: É a frequência com que ocorrem os óbitos infantis 

(menores de um ano) em uma população, em relação ao número de nascidos vivos em 

determinado ano civil. Expressa-se para cada mil crianças nascidas vivas; 


