Estimativas da população em 2021: Aracaju é a capital nordestina que cresce
em ritmo mais acelerado
O IBGE divulgou nesta sexta-feira (27/08) as Estimativas de População de 2021. Os resultados
mostram que, para o dia 1º de julho de 2021, a população de Sergipe contabilizava 2.338.474
pessoas. Em 2020, o IBGE estimou uma população que contabilizava 2.318.822 pessoas .No Brasil, a
estimativa na data de referência indica uma população total de 213,3 milhões de habitantes,
distribuídos pelos 5.570 municípios que compõem as 27 Unidades da Federação.
As Estimativas da População residente nos Municípios brasileiros foram calculadas com base nas
Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação e nos totais populacionais dos Municípios
enumerados pelos Censos Demográficos 2000 e 2010. As populações recenseadas nos Municípios em
2000 e 2010 foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de
crescimento da população para as Estimativas da População de 2011 até a data de referência, em 1º
de julho de 2021.
Os anos de 2020 e 2021 têm marcado as populações do mundo inteiro em razão da pandemia da
Doença por Coronavírus 2019 - COVID-19. Essa situação também causou o primeiro adiamento do
Censo Demográfico, de 2020 para 2021, alterando todo o planejamento de estudos demográficos do
IBGE. Em 2021, tivemos novamente o adiamento do Censo Demográfico, devido a cortes
orçamentários do Governo Federal, estando prevista a sua realização em 2022.
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. As estimativas municipais também
incorporam alterações de limites territoriais que tenham ocorrido entre os municípios após 2010.
Até 1º de julho de 2021, Sergipe é o estado nordestino de menor população (2.338.474 milhões de
habitantes), mas é o que cresce em ritmo mais acelerado na região Nordeste (0,85%). Dentre as
grandes regiões brasileiras, o Nordeste cresce em ritmo menos acelerado (0,51%). Para o Brasil, o
avanço foi de 0,74%, com ritmo mais intenso nas regiões Norte (1,31%) e Centro-Oeste (1,23%).
Considerando apenas os municípios da capital, Aracaju cresce a um ritmo de 1,16%, tendo o
crescimento mais acelerado do Nordeste (1,16%), apesar de ser a capital menos populosa da região,
com 672.614 habitantes.
Em relação aos 75 municípios sergipanos, Carmópolis foi o que registrou crescimento mais acelerado
(1,76%), chegando a 17.232 pessoas. A Barra dos Coqueiros, que compõe a região metropolitana
(RM) de Aracaju, foi a segunda (1,65%). 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 1,09% de taxa de
crescimento geométrico).

Sergipe representa 1,1% do total populacional brasileiro, ocupando a 22ª posição no ranking
nacional. O estado de São Paulo segue apresentando o maior percentual populacional (21,9%), com
mais de 46,6 milhões de habitantes. O estado de Roraima, por sua vez, apresentou o menor
percentual populacional (0,3%), com uma população de pouco mais de 652 mil pessoas, apesar de ter
sido o estado que apresentou a maior taxa de crescimento nacional (3,41%).
De acordo com a estimativa, 23,87% da população nacional reside em capitais, sendo que Aracaju
está em 19º no ranking nacional, com 672.614 pessoas. Em relação ao estado de Sergipe, 28,76% da
população vive na capital aracajuana. A região metropolitana (RM) de Aracaju, que compõe a capital,
Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão contabilizou 983,876 mil pessoas, o
que representa que 42,07% da população de Sergipe vive na RM. Em 2020, a população total da RM
de Aracaju chegou a 972.637 e a estimativa em 2021 indica um crescimento populacional de 1,15%.
Sergipe apresentou um crescimento total de 19.652 pessoas, sendo somente 11.239 na RM.
No estado, 36% dos municípios são menores que 10 mil habitantes, seguido de 30,6% de 10 a 20 mil
habitantes e 24% de 20 a 50 mil habitantes. Somente 6 municípios sergipanos apresentam um
população de 50 mil a 200 mil habitantes e somente Aracaju tem uma população estimada em mais
de 500 mil habitantes. Com isso, mais de 60% dos municípios sergipanos concentram uma
população com até 20 mil habitantes.
10 municípios mais populosos em Sergipe
Aracaju

672.614

Nossa Senhora do Socorro

187.733

Lagarto

106.015

Itabaiana

96.839

São Cristóvão

92.090

Estância

69.919

Tobias Barreto

52.861

Itabaianinha

42.399

Simão Dias

40.724

Nossa Senhora da Glória

37.715

10 municípios menos populosos em Sergipe
Amparo do São Francisco

2.386

Telha

3.271

Pedra Mole

3.309

General Maynard

3.421

Malhador dos bois

3.715

São Francisco

3.837

Santa Rosa de Lima

3.933

São Miguel do Aleixo

3.964

Canhoba

4.003

Cumbe

4.008
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