SEADE POPULAÇÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E SEUS DISTRITOS

Anexo Metodológico
Conceitos e notas
1. A população de 2022 resulta de projeções elaboradas pelo 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 do Censo Demográfico de 2010 realizado pelo IBGE. As populações projetadas referem-se a
1o de julho de cada ano.
2. Densidade demográfica: corresponde à relação entre a população projetada para determinado ano e a área territorial da
localidade. A área dos distritos corresponde ao quadro territorial divulgado pelo IBGE.

Variáveis e fontes
• População total, masculina e feminina: população segundo o sexo, residente em determinada área.
Fonte: Seade.
• Razão de sexo: número de mulheres para cada grupo de 100 homens na população residente em determinada área,
no ano considerado.
Fonte: Seade.
• Densidade demográfica: número de habitantes residentes em uma unidade geográfica em determinado momento,
em relação à área dessa mesma unidade.
Fonte: Seade.
• População por sexo e faixa etária quinquenal: populações masculina e feminina, residentes em determinada área,
distribuídas em 16 faixas etárias quinquenais, de 0 a 4 anos até 75 anos e mais. No caso da pirâmide populacional,
a proporção de cada faixa etária é calculada dividindo-se a população específica dessa faixa pela população total da
determinada área.
Fonte: Seade.
• Idade média da população: média de idade da população estimada a partir da soma das médias de idade de cada
faixa etária quinquenal multiplicada pela população desta faixa etária, dividida pela população total, em determinada
área, no ano considerado.
Fonte: Seade.
• Participação da população de cada distrito no total da população do município: número de pessoas residentes no
distrito, dividido pela população total residente no município, no ano considerado, multiplicado por 100.
Fonte: Seade.
• Porte populacional: divisão dos distritos do município de São Paulo, de acordo com o número de habitantes.
Fonte: Seade.

Período
2022.

Agregações territoriais
Município de São Paulo, regiões, subprefeituras e distritos.
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