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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), por meio da Superintendência de Estudos e 

Pesquisas (Supes) - Observatório de Sergipe, apresenta o 26º volume do Anuário Estatístico de Sergipe, 

correspondente ao ano de 2017. 

O presente documento é dividido em cinco seções: caracterização do território, demografia, qualidade de vida, 

infraestrutura e economia. São ao todo 189 indicadores que contemplam os dados mais recentes divulgados por 

instituições públicas e privadas de Sergipe e do Brasil. De forma geral, são disponibilizadas estatísticas com horizonte 

temporal contemplando até os cinco anos anteriores em relação ao último dado atualizado. Sempre que possível foram 

apresentadas informações para o Brasil, Grandes Regiões, Unidades Federadas, territórios e municípios sergipanos. 

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgou, pela última vez, o Anuário Estatístico de 

Sergipe no ano de 2007. Portanto, por meio desta publicação, a Seplag resgata seu papel legal como órgão oficial de 

divulgação de dados estatísticos do estado de Sergipe.  

Além de um importante registro histórico de dados estaduais, as informações aqui reunidas apresentam um 

conjunto de indicadores fundamentais para subsidiar o trabalho de pesquisadores e interessados em conhecer a realidade 

socioeconômica do estado, bem como contribuir para a formulação de políticas públicas que promovam uma melhor 

qualidade de vida para os cidadãos sergipanos. 

Todos os dados presentes apresentados neste documento estão disponibilizados no site do Observatório de Sergipe 

para visualização e download (www.observatorio.se.gov.br).  

http://www.observatorio.se.gov.br/
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SEÇÃO 1 - CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

 

 
 

 

 

Nesta seção são 

disponibilizados dados sobre 

a posição e extensão do 

território sergipano. Também 

são apresentadas 

informações acerca da 

divisão político-

administrativa e regional do 

estado, abordando temas 

como a origem, data de 

criação, data de 

comemoração e lei de criação 

dos Municípios de Sergipe. A 

fonte de informação utilizada 

foi o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 

(IBGE). 
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SEÇÃO 2 – DEMOGRAFIA 

 

Esta seção é dividida em seis capítulos e contempla 38 indicadores ao todo. Sempre que possível os dados foram 

publicados para o Brasil, grandes regiões, unidades federadas e municípios de Sergipe. As fontes de informação utilizadas 

foram o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 

 

No primeiro capítulo são disponibilizados dados sobre a população, com quantitativo de pessoas, divididos por 

localização, sexo, raça ou cor e por faixa etária. O capítulo sobre famílias e domicílios contempla informações sobre o 

número de cômodos, a existência de água canalizada, a presença de bens duráveis, a existência de banheiro ou 

esgotamento sanitário, o destino do lixo e também dados sobre o rendimento domiciliar per capita e o número de 

componentes da família. O terceiro capítulo externa dados sobre o número de nascidos vivos, por residência da mãe, por 

quantidade de consultas pré-natal, por tipo de parto e por escolaridade. Aborda também informações sobre a taxa bruta 

de natalidade e de mortalidade, mortalidade infantil e fetal, óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos.  

 

O capítulo seguinte agrega dados sobre nupcialidade, como os casamentos entre cônjuges masculino e feminino, 

por mês do registro, estado civil do homem e da mulher, grupos de idade do homem e da mulher e lugar do registro, além 

de divórcios concedidos em 1ª instância. Há também um capítulo específico sobre movimento eleitoral, disponibilizando 

dados sobre eleitores aptos, por nível de escolaridade, por sexo e filiação partidária, por situação de regularidade e por 

faixa etária. E, por fim, indicadores demográficos, como o índice de envelhecimento da população e esperança de vida ao 

nascer 
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Gráfico 01 – Pirâmide etária, composição por sexo e grupos de idade da população residente total - Sergipe – 

2000/2010/2020/2030 

 

Fonte: IBGE. Elaboração: Observatório de Sergipe 
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Gráfico 02 - Projeção da população e taxa geométrica de crescimento anual – Sergipe – 2000 e 2030 
 

 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas. Elaboração: Observatório de Sergipe. Nota: projeção 2013 da população por sexo e idade para o período 2000 - 2030. 
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SEÇÃO 3 – QUALIDADE DE VIDA  

 

A presente seção aborda um conjunto de 

indicadores relacionados à área social e ao trabalho, 

como saúde, educação, pobreza, emprego, rendimento, 

segurança pública, previdência e assistência social.  

O capítulo referente à pobreza apresenta desde 

dados sobre o aspecto monetário da pobreza quanto à 

natureza multidimensional da questão, como as 

condições de moradia e saneamento. Também foram 

colecionadas informações sobre a desigualdade de 

renda, como os índices de Gini e de Palma. 

O capítulo dedicado ao trabalho e renda traz 

doze indicadores, os quais, sempre que possível, 

exploram a questão de gênero. São indicadores 

dedicados a explicitar a situação dos trabalhadores em 

relação ao rendimento médio percebido, aos anos de 

estudo, à quantidade de horas trabalhadas, à posição 

na ocupação no trabalho principal (empregado, 

empregador, por conta própria, trabalhador 

doméstico), se estão no mercado formal, além do 

número de empregos gerados.  

 
 

Cartograma 01 - Proporção de pessoas residentes em domicílios 

particulares permanentes com rendimento domiciliar per capita inferior a 

US$5,5 por dia PPC 2011 (%) - Estados da Região Nordeste e Capitais - 2016 
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Gráfico 03 - Taxa de desocupação (%), na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade 
– Sergipe – 2012 a 2017 
 

 

 

  Fonte: IBGE. Elaboração: Observatório de Sergipe 
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O anuário traz 23 indicadores da área de saúde, obtidos em bases de dados do IBGE, do DATASUS, do Ministério da 

Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Há dados sobre mortalidade infantil, mortalidade em crianças abaixo de cinco, anos, 

mortalidade materna e também mortalidade causadas por diversas doenças (diabetes mellitus, doença diarreica aguda, câncer, 

acidente vascular cerebral) e ocasionadas por causas externas. São apresentados dados sobre morbidade e fatores de risco, 

como tuberculose, sífilis congênita, dengue, hanseníase, AIDS, e por fim dados sobre atenção à saúde: coberturas vacinais, 

número de médicos, quantidade leitos, equipes de saúde da família.  

 

             Gráfico 04 - Taxa de Mortalidade Infantil (por mil) – Sergipe – 1996 a 2017 
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Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. Elaboração: Observatório de Sergipe. Nota: 
Número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos. 

Para traçar o perfil educacional da população de Sergipe são utilizados dados sobre os níveis de alfabetização e 

escolarização; o número médio de anos de estudo completos, educação profissional, educação inclusiva, qualidade da educação 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Complementarmente são divulgadas estatísticas derivadas sobre o fluxo de 

promoção, evasão, abandono e repetência do alunado matriculado no ensino fundamental e no médio. As principais fontes 

dessas estatísticas são o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. 

 

Gráfico 05 - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) – Sergipe – 1981 e 2017 

 

Fonte: IPEA, IBGE-PNAD. Elaboração: Observatório de Sergipe. Nota: Os dados compreendidos entre 1981 a 2014 foram coletados do IPEA, já os de 2015 a 
2017 foram obtidos da PNAD Contínua -IBGE. Percentual de pessoas de 15 ou mais anos de idade que não sabem ler nem escrever um bilhete simples. 
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No tema segurança pública são apresentados dados sobre Mortes Violentas Intencionais (MVI), que corresponde à 

soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções 

policiais em serviço e fora. Também estão disponibilizados dados sobre suicídios, estupro, homicídio culposo, roubo e furto de 

veículos. Além dos dados sobre crimes, o Anuário agregou informações acerca das despesas realizadas em segurança pública e 

efetivos das polícias.  

Gráfico 06 - Taxa de homicídios dolosos (por 100.000 habitantes) – Sergipe – 1980 e 2017 

 

Fonte: IPEA, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). Elaboração: Observatório de Sergipe. Nota: os dados 
compreendidos entre 1980 a 2006 foram coletados do IPEA, já os de 2007 e 2014 foram coletados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os dados referentes a 
2015 e 2017 foram disponibilizados pela SSP/SE.  
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SEÇÃO 4 – INFRAESTRUTURA 

 

Esta seção contempla dados sobre energia, habitação, 

saneamento básico, transportes e comunicação. O 

primeiro capítulo traz indicadores sobre classes de 

rendimento mensal domiciliar, existência de alguns 

bens no domicílio, presença de microcomputador, 

acesso à internet e tipo de telefone, iluminação 

elétrica, existência de telefone, presença de banheiro 

ou sanitário. No tema saneamento básico são 

expostos dados sobre abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e coleta de lixo. A parte de 

transportes apresenta dados sobre o movimento de 

aeronaves, passageiros, carga aérea e correio no 

Aeroporto Internacional Santa Maria, quantidade de 

drones e passageiros transportados em linhas 

interestaduais.  No capítulo de comunicações são 

mostrados os acessos do serviço móvel e densidade, 

os canais de radiodifusão de som, por fase de 

implantação e os canais de retransmissão de som e 

imagem, por fase de implantação. 

 

 

 

 

Cartograma 02 - Proporção de pessoas residindo em domicílios com 

acesso simultâneo aos três serviços de saneamento básico - Estados da 

Região Nordeste e municípios das capitais – 2016 
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SEÇÃO 5 – ECONOMIA 

 

 

Nesta seção são disponibilizadas informações 

sobre lavoura, pecuária, indústria, arrecadação de 

impostos, comércio, serviços, turismo, custo de vida, 

derivados de petróleo, exportação e importação.  

Há um capítulo específico sobre finanças 

públicas, abordando receitas e despesas orçamentárias 

dos municípios sergipanos. No capítulo sobre 

contabilidade pública são apresentados dados sobre o 

Produto Interno Bruto, inclusive descrevendo o valor 

adicionado da indústria, agropecuária, administração, 

saúde e educação públicas, além de seguridade social e 

serviços.   

As estatísticas são para o nível nacional, grandes 

regiões, unidades federadas e municípios de Sergipe. Os 

dados foram obtidos junto as seguintes fontes de 

informação: IBGE, Secretaria do Tesouro Nacional, 

Secretaria de Comércio Exterior, Junta Comercial de 

Sergipe e DIEESE. 

 

 

  

Gráfico 07 - PIB em valores correntes (R$ milhões) e taxa de 

crescimento real (%) – Sergipe – 2002 e 2015 
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CATÁLOGO DE INDICADORES DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE SERGIPE 2017 

SEÇÃO 1 - CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

1.1     POSIÇÃO E EXTENSÃO DO TERRITÓRIO 

 1.1.1 - Área total, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios – 2017 

1.2     DIVISÃO POLÍTICA – ADMINISTRATIVA E REGIONAL 

 1.2.1 - Origem, data de criação, data de comemoração e lei de criação dos Municípios de Sergipe – 2017 

 1.2.2 - Gentílicos, segundo os municípios – Sergipe 

 

SEÇÃO 2 - DEMOGRAFIA 

2.1     POPULAÇÃO 

2.1.1 - População residente recenseada, por localização e sexo, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe - 

2000/2010 

2.1.2 - População residente estimada, por faixa etária, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe - 2015 

2.1.3 - População residente estimada, por faixa etária para o sexo masculino, segundo UF, Grandes Regiões e municípios 

de Sergipe – 2015 

2.1.4 - População residente estimada, por faixa etária para o sexo feminino, segundo UF, Grandes Regiões e municípios 

de Sergipe - 2015 

2.1.5 - População residente recenseada, por cor ou raça, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe - 

2000/2010 

2.1.6 - Projeção da População residente, segundo Municípios de Sergipe - 2011/2017 

2.1.7 - Projeção da População residente por faixa etária - Sergipe (2000 - 2030) 
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2.2     FAMÍLIAS E DOMICÍLIOS 

2.2.1 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade por condição de atividade na semana de referência, segundo UF, Grandes 

Regiões e municípios de Sergipe - 2000/2010 

2.2.2 - Famílias residentes em domicílios particulares por número de componentes das famílias, segundo UF, Grandes 

Regiões e municípios de Sergipe - 2000/2010 

2.2.3 - Domicílios particulares permanentes por número de cômodos, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de 

Sergipe - 1970/2010 

2.2.4 - Domicílios particulares permanentes, moradores em domicílios particulares permanentes por existência de água 

canalizada e forma de abastecimento de água, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe - 2010 

2.2.5 - Domicílios particulares permanentes, quanto a existência de alguns bens duráveis, segundo UF, Grandes Regiões e 

municípios de Sergipe - 2010 

2.2.6 - Domicílios particulares permanentes, quanto a existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário, 

segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe - 2010 

2.2.7 - Domicílios particulares permanentes, quanto a Condição de ocupação do domicílio, segundo UF, Grandes Regiões 

e municípios de Sergipe – 2010 

2.2.8 - Domicílios particulares permanentes, quanto ao destino do lixo, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de 

Sergipe - 2010 

2.2.9 - Domicílios particulares permanentes, quanto à classe de rendimento nominal mensal domiciliar per capita, 

segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe – 2010 

2.3     NASCIMENTOS E ÓBITOS 

2.3.1 Nascidos vivos, por algumas características, segundo as microrregiões geográficas e municípios - Sergipe – 2015 

2.3.2 Número de nascidos vivos, por residência da mãe, por escolaridade no Estado e municípios de Sergipe - 2015 

2.3.3 Número e proporção de nascidos vivos, por residência da mãe, por tipo de parto - 2015 
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2.3.4 Percentual de Crianças Nascidas, por residência da mãe, por quantidade de consultas pré-natal - 2015 

2.3.5 Taxa bruta de natalidade - 2010 a 2015 

2.3.6 Nascidos vivos, ocorridos e registrados no ano, por número de nascidos por parto, segundo o lugar do registro - 

2005/2010/2015 

2.3.7 Óbitos de mulheres em idade fértil - 2006/2011/2016 

2.3.8 Óbitos maternos declarados - 2016 

2.3.9 Mortalidade Infantil e Fetal - 2014 - 2016 

2.3.10 Óbitos de menores de 1 ano de idade, ocorrido e registrado no ano, por idade do falecido e sexo, segundo o lugar 

do registro - Sergipe - 2015 

2.3.11 Óbitos fetais ocorridos e registrados no ano, por idade da mãe na ocasião do parto, segundo o lugar do registro - 

2015 

2.3.12 Óbitos fetais ocorridos e registrados no ano, por duração da gestação, segundo o lugar do registro - 2015  

2.3.13 Óbitos por Causas Externas - 2015 

2.3.14 Óbitos por Causas Evitáveis - 2015 

2.3.15 Taxa Bruta de Mortalidade - 2015 

2.4     NUPCIALIDADE 

2.4.1 Casamentos entre cônjuges masculino e feminino, por mês do registro, estado civil do homem e da mulher, grupos 

de idade do homem e da mulher e lugar do registro 

2.4.2 Divórcios concedidos em 1ª instância 

2.5     MOVIMENTO ELEITORAL 

2.5.1 Eleitores aptos, com biometria, por sexo e filiação partidária, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe 

- 2016 

2.5.2 Eleitores aptos, por nível de escolaridade, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe – 2016 
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2.5.3 Eleitores aptos, por faixa etária, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe - 2016 

2.5.4 Eleitores aptos, por situação de regularidade, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe - 2016 

2.6   INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

2.6.1 Índice de envelhecimento da população, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe - 1970/2015 

2.6.2 Esperança de vida ao nascer (anos), por sexo, segundo UF - 2001/2016 

 

SEÇÃO 3 – QUALIDADE DE VIDA 

3.1   TRABALHO E RENDIMENTO 

3.1.1 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade na semana de referência, sexo, situação e grupos de 

idade, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2015 (mil pessoas) 

3.1.2 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade na semana de referência e sexo, segundo os grupos 

de anos de estudo, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2015 (mil pessoas) 

3.1.3 Pessoas de 10 anos ou mais de idade e valor do rendimento médio mensal, por sexo e classes de rendimento mensal, 

Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2015 

3.1.4 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por anos de estudo, sexo e classes de 

rendimento mensal de todos os trabalhos, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2015  

3.1.5 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por grupos de horas habitualmente 

trabalhadas por semana no trabalho principal e grupamentos de atividade do trabalho principal, Brasil, segundo a Região 

Geográfica e Unidades da Federação, em 2015  

3.1.6 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por grupos de horas habitualmente 

trabalhadas por semana no trabalho principal, atividade e posição na ocupação no trabalho principal, Brasil, segundo a 

Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2015 (mil pessoas) 
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3.1.7 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por contribuição para instituto de 

previdência, sexo e grupos de idade, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2015 (mil pessoas) 

3.1.8 Empregados de 10 anos ou mais de idade, no trabalho principal da semana de referência, por categoria do emprego, 

sexo e grupos de idade, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2015 (mil pessoas) 

3.1.9 Remuneração Média de Dezembro e sexo do trabalhador, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da 

Federação, em 2015 e 2016 (R$) 

3.1.10 Número de Empregos Formais segundo Setor de Atividade Econômica, Brasil, segundo a Região Geográfica e 

Unidades da Federação, 2016 

3.1.11 Número de Empregos Formais em 31/12, Sergipe e municípios, em 2015 e 2016 

3.1.12 Número de Empregos Formais segundo Sexo do Trabalhador, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da 

Federação, em 2015 e 2016 

3.1.13 População Economicamente Ativa, de acordo com o critério idade, segundo a Região Geográfica e Unidades da 

Federação, em 2015. 

3.1.14 Indicadores de Emprego, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2017. 

 

3.2   SAÚDE 

3.2.1 Taxa de Mortalidade Infantil, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2013, 2014 e 2015  

3.2.2 Taxa de Mortalidade Infantil, Sergipe, municípios, em 2016  

3.2.3 Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, 

em 2013, 2014 e 2015  

3.2.4 Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, Sergipe, municípios, em 2016 

3.2.5 Taxa de Mortalidade Materna, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2013, 2014 e 2015 

3.2.6 Coeficiente de mortalidade específica por diabete melito, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da 

Federação, em 2013, 2014 e 2015  
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3.2.7 Taxa Ajustada (por 100 mil) da mortalidade por AVC na faixa até 70 anos - TAVC, Brasil, segundo a Região 

Geográfica e Unidades da Federação, em 2013, 2014 e 2015  

3.2.8 Coeficiente de mortalidade específica por neoplasias malignas, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da 

Federação, em 2013, 2014 e 2015  

3.2.9 Taxa de Mortalidade proporcional por doença diarreica aguda em menores de 5 anos de idade, Brasil, segundo a 

Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2013, 2014 e 2015  

3.2.10 Taxa de mortalidade específica por causas externas, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, 

em 2013, 2014 e 2015 

3.2.11 Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas pré-natal, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da 

Federação, em 2013, 2014 e 2015  

3.2.12 Percentual da População Feminina de 10 a 14 Anos que são Mães, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades 

da Federação, em 2013, 2014 e 2015 

3.2.13 Proporção de parto normal no SUS, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação, em 2013, 2014 

e 2015  

3.2.14 Número de Casos Novos de Sífilis Congênita em Menores de 1 Ano, Brasil, segundo a Região Geográfica e 

Unidades da Federação, em 2011, 2012 e 2013 

3.2.15 Número de casos e taxa de Incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano, Sergipe, municípios, em 2014-

2016 (por mil) 

3.2.16 Número de Casos de AIDS registrados por sexo e ano de diagnóstico,  Brasil, segundo a Região Geográfica e 

Unidades da Federação, 2013 - 2015 

3.2.17 Casos novos confirmados e taxa de incidência de AIDS, Sergipe, municípios, em 2014-2016 (por 100 mil) 

3.2.18 Percentual de coberturas vacinais, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação em 2014-2016 

3.2.19 Casos novos e coeficiente de incidência de tuberculose nos anos de diagnóstico, Sergipe, municípios, em 2014-

2016 (por 100 mil hab.) 
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3.2.20 Casos novos e coeficiente de detecção anual de hanseníase nos anos de diagnóstico, Sergipe, municípios, em 2014-

2016 (por 100 mil hab.) 

3.2.21 Casos prováveis e coeficiente de incidência de dengue nos anos de diagnóstico, Sergipe, municípios, em 2014-2016 

(por 100 mil hab.) 

3.2.22 Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica, Brasil, segundo a Região Geográfica e 

Unidades da Federação em 2013-2015 

3.2.23 Número de leitos para internação em estabelecimentos de saúde, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades 

da Federação em 2014-2016 

3.2.24 Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, por 100.000 habitantes 

(Unidades por cem mil habitantes), 2008 - 2016 

 

3.3   PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

3.3.1 Valor arrecadado pela Previdência Social, Brasil, segundo Unidades da Federação e municípios de Sergipe em 2014-

2016  

3.3.2 Quantidade de benefícios concedidos, por clientela, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação 

em 2013-2015 

3.3.3 Valor de benefícios concedidos, por clientela, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação em 

2013-2015 (R$ mil)  

3.3.4 Quantidade de benefícios cessados, por motivo da cessação, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da 

Federação em 2013                

3.3.5 Valor dos benefícios emitidos pela previdência social, Brasil, segundo Unidades da Federação e municípios de 

Sergipe em 2014-2016  

3.3.6 Benefício de Prestação Continuada (BPC) - Benefícios ativos em Dezembro de 2017 
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3.4   EDUCAÇÃO E CULTURA 

3.4.1 Taxa de Distorção Idade-Série, nos Níveis de Ensino Fundamental de 8 e 9 anos e Médio, segundo a Região 

Geográfica, Unidades da Federação e Municípios de Sergipe em 2014-2016 

3.4.2 Taxa de Aprovação, nos Níveis de Ensino Fundamental de 8 e 9 Anos e Médio, Brasil, segundo a Região Geográfica, 

Unidades da Federação e Municípios de Sergipe em 2014-2016 

3.4.3 Taxa de Reprovação, nos Níveis de Ensino Fundamental de 8 e 9 Anos e Médio, Brasil, segundo a Região 

Geográfica, Unidades da Federação e Municípios de Sergipe em 2014-2016 

3.4.4 Taxa de abandono, nos Níveis de Ensino Fundamental de 8 e 9 Anos e Médio, Brasil, segundo a Região Geográfica, 

Unidades da Federação e Municípios de Sergipe em 2014-2016 

3.4.5 Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da 

Federação em 2013-2015 

3.4.6 Porcentagem de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental da rede pública com nível de proficiência em leitura 

adequado, Brasil, segundo a Região Geográfica, Unidades da Federação e Municípios de Sergipe em 2014 

3.4.7 Porcentagem de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental da rede pública com nível de proficiência em escrita 

adequado, Brasil, segundo a Região Geográfica, Unidades da Federação e Municípios de Sergipe em 2014 

3.4.8 Porcentagem de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental da rede pública com aprendizagem adequada em 

matemática, segundo a Região Geográfica, Unidades da Federação e Municípios de Sergipe em 2014  

3.4.9 Porcentagem de escolas públicas da Educação Básica com matrículas em tempo integral, segundo a Região 

Geográfica,- Unidades da Federação e Municípios de Sergipe em 2014 

3.4.10 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Brasil, segundo a 

Região Geográfica, Unidades da Federação e municípios de Sergipe em 2011, 2013 e 2015 

3.4.11 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Anos finais do Ensino Fundamental, Brasil, segundo a 

Região Geográfica, Unidades da Federação e municípios de Sergipe em 2011, 2013 e 2015 
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3.4.12 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) -Ensino Médio, Brasil, segundo a Região Geográfica e 

Unidades da Federação - 2011, 2013 e 2015 

3.4.13 Matrículas de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental, integradas à Educação profissional, Brasil, 

segundo a Região Geográfica, Unidades da Federação e municípios de Sergipe em 2014, 2015 e 2016  

3.4.14 Porcentagem de matrículas de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio, integradas à Educação 

profissional, Brasil, segundo a Região Geográfica, Unidades da Federação e municípios de Sergipe em 2014, 2015 e 2016 

3.4.15 Matrículas de Educação Profissional Técnica, Brasil, segundo a Região Geográfica, Unidades da Federação e 

Municípios de Sergipe em 2014, 2015, 2016 

3.4.16 Matrículas de Educação Profissional Técnica, Brasil, segundo a Região Geográfica, Novas matrículas de Educação 

Profissional Técnica na Rede Pública, Brasil, segundo a Região Geográfica, Unidades da Federação e Municípios de 

Sergipe em 2014 e 2015 

3.4.17 Professores da Educação Básica com curso superior, Brasil, segundo a Região Geográfica, Unidades da Federação e 

municípios de Sergipe em 2014, 2015 e 2016  

3.4.18 Proporção de docentes que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento que lecionam - 

Anos finais do Ensino Fundamental, Brasil, segundo a Região Geográfica, Unidades da Federação e municípios de 

Sergipe em 2014, 2015 e 2016 

3.4.19 Número de inscrições de bens do Patrimônio Cultural Material (Unidades), 2014 e 2016 

 

3.5   SEGURANÇA PÚBLICA 

3.5.1 Operações do Corpo de Bombeiros, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe - 2017 

3.5.2 Suicídios, em serviço e fora de serviço, segundo Municípios de Sergipe - 2015/2017  

3.5.3 Despesas realizadas com a Função Segurança Pública (em R$), segundo Municípios de Sergipe - 2015/2017  

3.5.4 Efetivo existente das Polícias Militares e Civis, segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe - 2015/2017  
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3.5.5 Mortes Violentas Intencionais - MVI (por 100 mil), segundo UF e Municípios de Sergipe - 2015/2017  

3.5.6 Homicídios dolosos, por número de vítimas e ocorrências (por 100 mil), segundo UF e Municípios de Sergipe - 

2015/2017  

3.5.7 Latrocínio, por número de vítimas e número de ocorrências  (por 100 mil), segundo UF e Municípios de Sergipe - 

2015/2017  

3.5.8 Lesão corporal seguida de morte, por número de ocorrência e número de vitimas (por 100 mil), segundo UF e 

Municípios de Sergipe - 2015/2017  

3.5.9 Homicídios múltiplos (com três ou mais vítimas), por número de vítimas e ocorrências (por 100 mil), segundo UF e 

Municípios de Sergipe - 2015/2017  

3.5.10 Homicídio culposo de trânsito e mortes acidentais no trânsito (por 100 mil), segundo UF e Municípios de Sergipe - 

2015/2017  

3.5.11 Estupro e Tentativa de Estupro (por 100 mil), segundo UF, Grandes Regiões e municípios de Sergipe - 2015/2017  

3.5.12 Perfil dos Homicídios, conforme faixa etária da vítima, em Sergipe - 2017  

3.5.13 Perfil dos Homicídios, conforme sexo e raça/cor, em Sergipe – 2017 

 

3.6 ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO  

3.6.1 Índice de Vulnerabilidade Social, segundo UF, Grandes Regiões (2010 - 2015) 

3.6.2 Índices de Desenvolvimento Municipais, Esperança de vida e Razão de Dependência, segundo UF, Grandes 

Regiões, 2015. 

 

3.7 BOLSA FAMÍLIA 

3.7.1 Bolsa Família - Condicionalidade da Educação de Outubro e Novembro de 2017 (mês referência: novembro) 

3.7.2 Bolsa Família - Acompanhamento de Saúde por Município - 1º semestre/2017  

3.7.3 Bolsa Família - Demonstrativo Físico / Financeiro do Bolsa Família - Fevereiro/2018 



 
 

   

26 

                                                                                                                                                                                                       Anuário Estatístico de Sergipe - 2018                       

 

3.8 POBREZA 

3.8.1 Proporção de pessoas residindo em domicílios com ocorrência de inadequações nas condições de moradia, segundo 

Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas, RIDEs e municípios das capitais - 2016  

3.8.2 Rendimento mensal domiciliar per capita médio dos arranjos residentes em domicílios particulares, por classes de 

percentual, com indicação do coeficiente de variação, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e os 

Municípios das Capitai 

3.8.3 Proporção de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar per capita 

inferior a US$5,5 PPC 2011, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e os municípios da capital - 2016 

3.8.4 Pessoas residentes em domicílios particulares, total e respectiva distribuição percentual, por classes de rendimento 

mensal domiciliar per capita, com indicação do coeficiente de variação, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da 

Federação e os Municípios das Capitais - 2016 

3.8.5 Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal das pessoas de 15 anos ou mais de idade, com rendimento, 

segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e os Municípios das Capitais - 2016 

3.8.6 Distribuição dos rendimentos de todas as fontes das pessoas de 10 anos ou mais de idade com rendimentos, por 

classes de rendimento, e Índice de Palma, com indicação do coeficiente de variação, segundo as Grandes Regiões, as 

Unidades da Federação e os Municípios das Capitais - 2016 

3.8.7 Proporção de pessoas residindo em domicílios com acesso aos serviços de saneamento básico, segundo Grandes 

Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas, RIDEs e municípios das capitais - 2016 

3.8.8 Proporção de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com restrições ao acesso, por quantidade, 

segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e municípios das capitais – 2016. 

 

SEÇÃO 4 – INFRAESTRUTURA 
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4.1   ENERGIA 

4.1.1 Consumo de energia elétrica por classe tarifária, 2017 

 

4.2   HABITAÇÃO 

4.2.1 Domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, situação do domicílio, Sergipe, 

em 2013-2015 (R$) 

4.2.2 Domicílios particulares permanentes por tipo de domicílio e condição de ocupação, Sergipe, em 2013-2015 (por 

mil) 

4.2.3 Domicílios particulares permanentes por alguns bens duráveis existentes no domicílio, Sergipe, em 2013-2015 (por 

mil) 

4.2.4 Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e  iluminação elétrica, Brasil, segundo a Região 

Geográfica e Unidades da Federação em 2013-2015 

4.2.5 Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e existência de telefone, Brasil, segundo a Região 

Geográfica e Unidades da Federação em 2013-2015 

4.2.6 Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e existência de microcomputador, acesso à 

Internet e tipo de telefone, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação em 2013-2015 

4.2.7 Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e presença de banheiro ou sanitário, Brasil, 

segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação em 2013-2015 

 

 

 

4.3   SANEAMENTO 
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4.3.1 Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e abastecimento de água, Brasil, segundo a Região 

Geográfica e Unidades da Federação em 2013-2015 

4.3.2 Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e esgotamento sanitário, Brasil, segundo a Região 

Geográfica e Unidades da Federação em 2013-2015 

4.3.3 Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e destinação do lixo, Brasil, segundo a Região 

Geográfica e Unidades da Federação em 2013-2015 

4.3.4 Proporção de pessoas residindo em domicílios com acesso simultâneo aos três serviços de saneamento básico - 

Estados da Região Nordeste e municípios das capitais – 2016 

 

4.4   TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE 

4.4.1 Movimento de aeronaves, passageiros, carga aérea e correio no Aeroporto Internacional Santa Maria, 2015-2016 

4.4.2 Números de pessoas cadastradas, quantidades de Drones, Drones uso profissional e Uso Recreativo. 

4.4.3 Quantidades de Drones, Brasil, segundo a Região Geográfica e Unidades da Federação 

4.4.4 Quantidade de passageiros transportados em linhas interestaduais  

 

4.5   COMUNICAÇÕES 

4.5.1 Acessos do serviço móvel e densidade, Brasil, segundo a Região Geográfica, Unidades da Federação e Municípios de 

Sergipe, em 2017 

4.5.2 Canais de radiodifusão de som, por fase de implantação, Sergipe e municípios, em 20164.5.3 Canais de 

retransmissão de som e imagem, por fase de implantação, Sergipe e municípios, em 2016 

4.5.3 Canais de retransmissão de som e imagem, por fase de implantação, Sergipe e municípios, em 2016 

 

SEÇÃO 5 – ECONOMIA   
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5.1   LAVOURA  

5.1.1 Área plantada e quantidade produzida de abacaxi (produto da lavoura temporária), em Sergipe e Municípios, 2013 - 

2016. 

5.1.2 Área plantada e quantidade produzida de amendoim - em casca (produto da lavoura temporária), em Sergipe e 

Municípios, 2013 - 2016. 

5.1.3 Área plantada e quantidade produzida de arroz - em casca (produto da lavoura temporária), em Sergipe e 

Municípios, 2013 - 2016. 

5.1.4 Área plantada e quantidade produzida de batata-doce (produto da lavoura temporária), em Sergipe e Municípios, 

2013 - 2016. 

5.1.5 Área plantada e quantidade produzida de cana-de-açúcar (produto da lavoura temporária), em Sergipe e 

Municípios, 2013 - 2016. 

5.1.6 Área plantada e quantidade produzida de mandioca (produto da lavoura temporária), em Sergipe e Municípios, 

2013 - 2016. 

5.1.7 Área plantada e quantidade produzida de feijão em grãos (produto da lavoura temporária), em Sergipe e 

Municípios, 2013 - 2016 

5.1.8 Área plantada, colhida e quantidade produzida de milho em grãos da 2ª safra (produto da lavoura temporária), em 

Sergipe e Municípios, 2013 - 2016. 

5.1.9 Área plantada, colhida e quantidade produzida de tomate (produto da lavoura temporária), em Sergipe e 

Municípios, 2013 - 2016. 

5.1.10 Área plantada, colhida e quantidade produzida de fumo (produto da lavoura temporária), em Sergipe e Municípios, 

2013 - 2016. 

5.1.11 Área plantada, colhida e quantidade produzida de banana (cacho) - lavoura temporária, em Sergipe e Municípios, 

2013 - 2016. 
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5.1.12 Área plantada, colhida e quantidade produzida de Coco-da-Baía (lavoura permanente), em Sergipe e Municípios, 

2013 - 2016. 

5.1.13 Área plantada, colhida e quantidade produzida de Laranja (lavoura permanente), em Sergipe e Municípios, 2013 - 

2016. 

5.1.14 Área plantada, colhida e quantidade produzida de Limão (lavoura permanente), em Sergipe e Municípios, 2013 - 

2016. 

5.1.15 Área plantada, colhida e quantidade produzida de Mamão (lavoura permanente), em Sergipe e Municípios, 2013 - 

2016 

5.1.16 Área plantada, colhida e quantidade produzida de Manga (lavoura permanente), em Sergipe e Municípios, 2013 - 

2016. 

5.1.17 Área plantada, colhida e quantidade produzida de Maracujá (lavoura permanente), em Sergipe e Municípios, 2013 

- 2016. 

5.1.18 Área plantada, colhida e quantidade produzida de Tangerina (lavoura permanente), em Sergipe e Municípios, 2013 

- 2016. 

5.1.19 Área plantada, colhida e quantidade produzida de Goiaba (lavoura permanente), em Sergipe e Municípios, 2013 - 

2016. 

5.2   DERIVADOS DE PETRÓLEO 

5.2.1 Vendas de derivados de petróleo, por tipo, em Sergipe - 2013/2015 

5.3   COMÉRCIO E SERVIÇOS 

5.3.1 - Tipo de estabelecimentos empresariais em Sergipe - (2014 - 2017) 

5.4   TURISMO 

5.4.1 Número de estabelecimentos de hospedagem, número de unidades habitacionais e número de leitos, 2016 
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5.5   CESTA BÁSICA 

5.5.1 Média Anual - Total da Cesta (2010 - 2017) 

 

5.6   FINANÇAS PÚBLICAS 

5.6.1 Receitas Orçamentarias Municipais (Mil Reais), 2016. 

5.6.2 Despesas Orçamentárias (Mil Reais), 2016. 

5.6.3 Despesas por Função (Mil Reais) - Legislativa, 2016. 

5.6.4 Despesas por Função (Mil Reais) - Judiciária, 2016. 

5.6.5 Despesas por Função (Mil Reais) - Saúde, 2016. 

5.6.6 Despesas por Função (Mil Reais) - Educação, 2016. 

 

5.7   EXTRATIVISMO/SILVICULTURA 

5.7.1 Quantidade produzida e valor da produção na extração vegetal(Mangaba)  

5.7.2 Quantidade produzida e valor da produção na silvicultura, por tipo de produto da silvicultura -  Lenha de eucalipto   

5.7.3 Quantidade produzida e valor da produção na silvicultura, por tipo de produto da silvicultura - Madeira em tora 

 

5.8   CONTABILIDADE NACIONAL 

5.8.1 Produto Interno Bruto a preços correntes (Mil Reais), Brasil, segundo a Região Geográfica, Unidades da Federação 

e Municípios de Sergipe, 2012-2014. 

5.8.2 Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes (Mil Reais), Brasil, segundo a Região Geográfica 

e Municípios de Sergipe, 2012-2014. 
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5.8.3 Valor adicionado bruto a preços correntes total (Mil Reais), Brasil, segundo a Região Geográfica e Municípios de 

Sergipe, 2012-2014. 

5.8.4 Valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária (Mil Reais), Brasil, segundo a Região Geográfica e 

Municípios de Sergipe, 2012-2014. 

5.8.5 Valor adicionado bruto a preços correntes da indústria (Mil Reais), Brasil, segundo a Região Geográfica e 

Municípios de Sergipe, 2012-2014. 

5.8.6 Valor adicionado bruto a preços correntes dos serviços, exclusive administração, saúde e educação públicas e 

seguridade social (Mil Reais), Brasil, segundo a Região Geográfica e Municípios de Sergipe, 2012-2014. 

5.8.7 Valor adicionado bruto a preços correntes da administração, saúde e educação públicas e seguridade social, Brasil, 

segundo a Região Geográfica e Municípios de Sergipe, 2012-2014. 

5.8.8 Produto Interno Bruto per capita Brasil, segundo a Região Geográfica e Municípios de Sergipe, 2012-2015. 

5.8.9 - Sergipe - Taxa Anual de Crescimento Real do PIB e Valor Adicionado Bruto, por atividade econômica - 2011 - 2015 

 

5.9   COMÉRCIO EXTERIOR 

5.9.1 Balança Comercial de Sergipe (Mil Reais), 2016-2017. 

 

5.10   PECUÁRIA 

5.10.1 Efetivo dos Rebanhos de Bovinos, Bubalinos, Suínos, Galináceos e Codornas, em Sergipe e municípios, 2013 -2016. 

5.10.2 Quantidade e Valor dos produtos de origem animal - Leite de Vaca, em Sergipe e municípios, 2013 - 2016. 

5.10.3 Quantidade e Valor dos produtos de origem animal - Ovos de Galinha, em Sergipe e municípios, 2013 - 2016. 

5.10.4 Quantidade e Valor dos produtos de origem animal - Ovos de Codorna, em Sergipe e municípios, 2013 - 2016. 

 

5.11  PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
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5.11.1 Produção Industrial de Amônia e Ureia no Estado de Sergipe, 2017. 

5.11.2 Produção de Petróleo Bruto, Gás Natural e Líquido de Gás Natural e GLP, no Estado de Sergipe, 2014-2017. 

 


