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Aracaju é a capital nordestina com crescimento populacional mais acelerado
O IBGE divulgou nesta quinta-feira (27/08) as Estimativas de População de 2020. Os resultados mostram
que, para o dia 1º de julho de 2020, a população de Sergipe contabilizava 2.318.822 pessoas. Nessa data, a
cada 100 pessoas residentes no Brasil, 1 estava em Sergipe. Aracaju, por sua vez, era a capital nordestina
com a maior taxa de crescimento geométrico da população (1,20%), chegando a 664.908 pessoas. A
divulgação anual das estimativas da população residente nos municípios brasileiros obedece ao art. 102 da
Lei nº 8.443/92 e à Lei Complementar nº 143/2013. As estimativas populacionais municipais são um dos
parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação dos Estados e
Municípios e são fundamentais para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos.

Sergipe é o estado nordestino de menor população, mas o que cresce em ritmo mais acelerado. Em 2020,
a taxa de crescimento geométrico da população ficou em 0,88%. Dentre as grandes regiões brasileiras, o
Nordeste é a que cresce em ritmo menos acelerado (0,53%). Para o Brasil, o avanço foi de 0,77%, com
ritmo mais intenso nas regiões Norte (1,31%) e Centro-Oeste (1,27%). Considerando apenas os municípios
da capital, a situação no Nordeste se repete. Aracaju cresce a um ritmo de 1,20% ao ano, mas permanece
como a capital menos populosa da região.
Mesmo no conjunto dos 75 municípios sergipanos, Aracaju está entre os que mais crescem. No estado,
Carmópolis foi o município com crescimento mais acelerado (1,82%), chegando a 16.937 pessoas. A Barra
dos Coqueiros, que compõe a região metropolitana (RM) de Aracaju, foi o segundo (1,72%). Os dois outros
municípios da RM de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, também estavam entre os dez
municípios com crescimento mais acelerado, mas em ritmo menos intenso do que o da capital (ambos
com 1,13% de taxa de crescimento geométrico).
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A população total da RM de Aracaju chegou a 972.637 em 2020. O crescimento da RM, assim como o de
Aracaju, ficou em 1,20%. Em um ano, estima-se que a população dos quatro municípios somados cresceu
em 11.517 pessoas. Esse número representa mais da metade do avanço em números absolutos registrado
por Sergipe, que foi de 20.126 pessoas. Cerca de 41,9% da população sergipana vivia na RM de Aracaju em
2020.
As populações dos municípios foram estimadas por método matemático e são o resultado da distribuição
das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios. O
método baseia-se na população estadual projetada e na tendência de crescimento dos municípios,
delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e
ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais que tenham
ocorrido entre os municípios após 2010.
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