SEADE POPULAÇÃO
URBANA E RURAL (2000 a 2050)

Anexo Metodológico
Conceitos e notas
1. A definição da população segundo a situação urbana e rural para os municípios paulistas é a existente no Censo
Demográfico de 2010, do IBGE. População urbana é a população residente dentro dos limites urbanos dos municípios e
a população rural é a população residente fora dos limites urbanos dos municípios.
2. Devido às características da evolução da população no Estado de São Paulo, para sua projeção segundo a situação
urbana e rural foi aplicado o método da função logística. Foram consideradas as proporções da população urbana e
rural observadas em 2000 e 2010 para cada um dos 645 municípios paulistas, tendo sido realizado um ajuste específico
para cada município, dependendo do comportamento registrado pela proporção de sua população rural e de sua
correspondente região administrativa.
3. A população rural até 2050 para cada município resultou da aplicação da série de proporções rurais projetadas à
correspondente série da população total projetada anteriormente pelo método dos componentes demográficos. Por sua
vez, a população urbana projetada resultou da diferença entre a projeção da população total e a rural.
4. Populações de 2015 a 2050: resultam de projeções elaboradas pelo Seade, por meio do método dos componentes
demográficos, que considera as tendências de fecundidade, mortalidade e migração, e a formulação de hipóteses de
comportamento futuro para esses componentes.
5. As populações de 2000 e 2010 correspondem às populações censitárias divulgadas nos censos demográficos do IBGE,
ajustadas para 1o de julho de cada ano. A população de 2005 foi estimada a partir de ajuste nas populações censitárias.
6. 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/).

Variáveis e fontes
• Evolução da população urbana e rural.
Fonte: Seade. Projeções Populacionais; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo Demográfico.
• Grau de urbanização: Percentual da população urbana em relação à população total.
Fonte: Seade. Projeções Populacionais; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo Demográfico.

Períodos
2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 e 2050.

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