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ESTIMAÇÃO 

POPULACIONAL  



Metodologia de Estimação Populacional

• Necessidade de estimativas populacionais por município e por faixa etária relativa às 
metas 1, 2 e 3 do Plano Nacional de Educação:

Meta 1: universalizar a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a 
cinco anos e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, 
no mínimo, 50% das crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE.

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 
14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada.

Meta 3: universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos 
e elevar a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%.



Metodologia de Estimação Populacional

Método de Componentes Demográfios:

O Método de Componentes Demográficos incorpora informações sobre as 
tendências observadas da mortalidade, da fecundidade e da migração para 
calcular os valores populacionais por sexo e idades, através da equação 
compensadora da demografia ou equação de equilíbrio populacional;

Para seu cálculo, é necessário que se tenham uma população base em certo 
momento; 

A versatilidade da técnica permite que se criem hipóteses sobre a evolução dos 
componentes e se faça uma análise das consequências na estrutura da 
população.



Metodologia de Estimação Populacional

Método de Componentes Demográfios:

O Método dos Componentes Demográficos parte da equação demográfica básica, que é dada por:

em que:

•   é a população no ano t+n;

•  é a população base do ano de referência, sendo, no caso, o Censo Demográfico de 2010;

•  é o crescimento vegetativo, ou seja, a diferença entre os nascimentos e óbitos;

• ) é o saldo migratório, ou seja, a diferença entre imigração e emigração.

 

) 



Metodologia de Estimação Populacional

Como está sendo feita a estimação populacional dos municípios por faixa etária para o 
acompanhamento das Metas 1, 2 e 3. De forma geral:

) 

Divulgado pelo SINASC e SIM

SINASC: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos
SIM: Sistema de Informação sobre Mortalidade

Censo 
demográfico 

de 2010 Hipótese: a variação na 
população do município é 

utilizada como proxy para o 
saldo migratório.



Metodologia de Estimação Populacional

Vamos a um exemplo. Considere o ano de 2017. 

• Em 2017, crianças com até 6 anos de idade ainda não haviam nascido durante o censo de 2010;
• Logo, para toda população com 6 anos ou menos, o primeiro termo de equação () é 

inexistente; nestes casos, utiliza-se o termo  para cada município e para cada ano de 
análise.

• Já a população com 7 a 17 anos em 2017 já havia sido incluída no censo de 2010 e para essa 
população, o valor referente a funciona da seguinte maneira: a população de 7 anos em 2017 se 
refere a população de 0 ano em 2010 no município X; a população de 8 anos em 2017 se refere 
a população de 1 ano do censo de 2010 no município X; a população de 9 anos em 2017 se 
refere a população de 2 anos do censo de 2010 no município X; e assim por diante.

 

) 

) 



Metodologia de Estimação Populacional

Como está sendo feita a estimação populacional dos municípios por faixa etária para o 
acompanhamento das Metas 1, 2 e 3. 

E o saldo migratório? ) = ? 

Para o saldo migratório, optou-se por considerar a variação populacional de todo 
município, calculado anualmente pelo IBGE, como proxy. 

Parte-se da hipótese que a variação populacional nos municípios é uniforme no saldo 
migratório em todas as faixas etárias.



Metodologia de Estimação Populacional

Como está sendo feita a estimação populacional dos municípios por faixa etária para o 
acompanhamento das Metas 1, 2 e 3. 

) = ? 

Exemplo 1:

A população de 10 anos em 2017 equivale a população de 3 anos em 2010, 
multiplicada pela variação populacional no município entre 2010 e 2017.

) 



Metodologia de Estimação Populacional

Como está sendo feita a estimação populacional dos municípios por faixa etária para o 
acompanhamento das Metas 1, 2 e 3. 

) = ? 

Exemplo 2:

A população de 3 anos em 2017 equivale a diferença entre nascimentos e óbitos em 
2014, multiplicada pela variação populacional no município entre 2014 e 2017.

  ) 



METODOLOGIA DE 
ESTIMAÇÃO 

POPULACIONAL: 

COMO APRIMORAR?  



Proposta de melhoria na metodologia de 
estimação populacional

Considere o ano mais recente de divulgação dos dados finais de nascidos vivos e óbitos 
pelo Ministério da Saúde: 2020. Assim, a fórmula geral municipal do Método de 
Componentes demográficos fica:

)

Rearranjando a equação, temos que:

)  =  

 

Divulgado 
anualmente 
pelo IBGE

Censo 
demográfico 

de 2010

Divulgado pelo 
SINASC e SIM



Proposta de melhoria na metodologia de 
estimação populacional

Exemplo. Estimação de crianças com 2 anos de idade para o Município de Abdon Batista 
em Santa Catarina em 2020:

Ou seja, a estimativa do total do saldo migratório do município em todo o período totalizando -286 
pessoas, indicando que houve uma fuga populacional dessas pessoas para outros municípios.

Disso, estima-se qual o percentual dessas pessoas corresponde a idade de interesse (crianças de 2 
anos de idade em 2020); para tanto supõem-se que a pirâmide etária do município é a mesma do 
Censo de 2010, reajustada pela evolução da pirâmide etária do Estado, conforme estimado pelo 
IBGE. 

=  

= 2.548 – 2.653 – (340 + 159) 

= -286

 



Proposta de melhoria na metodologia de 
estimação populacional

Em Abdon Batista no Censo de 2010, 24 das 2.653 pessoas tinham 2 anos de idade, ou 
seja, 0,9046% da população do município. 

Para o IBGE, a população de 0 a 4 anos de Santa Catarina passou de 3,37% em 2010 
para 3,36% em 2020. Assim, temos que:

)
  = - 3

Adicionando a quantidade de nascidos vivos em 2018 e subtraindo os óbitos do município 
de 2018 a 2020 (0 anos em 2018, 1 ano em 2019 e 2 anos em 2020) de Abdon Batista, 
tem-se um saldo de 39 pessoas.

Subtrai-se então 3 pessoas dessas 39 pessoas, e obtém-se uma estimativa de 36 
crianças em Abdon Batista com 2 anos de idade em 2020.

 



Proposta de melhoria na metodologia de 
estimação populacional



Proposta de melhoria na metodologia de 
estimação populacional

Em comparação com a metodologia anteriormente apresentada, o novo método de 
estimação populacional se diferencia em três principais aspectos:

• A data de referência na nova metodologia é 31 de março do ano de interesse, em 
contraste com a data de referência de 1 de janeiro da metodologia antiga;

• Ajusta-se o saldo de nascidos vivos (ou do Censo Populacional de 2010) por todos os 
óbitos relevantes ao cálculo da faixa etária e ano de interesse.

• Refina-se o cálculo do Saldo Migratório por faixa etária ao considerar a proporção da 
migração, no município, no período de interesse em relação a pirâmide etária do 
município ajustada pela evolução da estimação da pirâmide etária da Unidade 
Federativa a qual aquele município pertença;



METODOLOGIA DE 
INFRAESTRUTURA 

ESCOLAR



Indicadores de Infraestrutura Escolar

• As discussões e a criação de um indicador de infraestrutura escolar ocorreu no âmbito 
do Projeto Integrar, no subgrupo responsável pela definição de indicadores 
educacionais a serem considerados no Projeto. 

• Projeto Integrar foi uma iniciativa do TCU para criar ferramentas para os tribunais de 
contas trabalharem de forma integrada por meio do desenvolvimento de metodologia 
que permita trabalhos planejados de forma mais estratégica e coordenada, 
selecionando ações de controle de maior risco e maior potencial de impacto.

• Infraestrutura escolar relacionada com diversas estratégias, especialmente, da Meta 7 
do Plano Nacional de Educação (PNE).



Indicadores de Infraestrutura Escolar

O cálculo do indicador de infraestrutura escolar foi dividido em 3 diferentes fórmulas, a depender 
da etapa lecionada em cada escola pública:

1. Creche e/ou Pré-Escola;

2. Ensino Fundamental Anos Iniciais;

3. Ensino Fundamental Anos Finais e/ou Ensino Médio.

Essa necessidade foi devida ao fato de que algumas variáveis somente fazem sentido serem 
“cobradas” a uma etapa de ensino. Exemplos: 

• IN_BANHEIRO_EI: banheiro adaptada para educação infantil;
• IN_PARQUE_INFANTIL: não entra no cálculo dos Anos Finais e/ou Médio;
• IN_LABORATORIO_CIENCIAS e IN_LABORATORIO_INFORMATICA: não é incluído nas 

escolas com somente creche/pré-escola;
• IN_MATERIAL_PED_INFANTIL: somente Educação Infantil;
• IN_MATERIAL_PED_CIENTIFICO: somente Fundamental e/ou Médio.



Indicadores de Infraestrutura Escolar

O cálculo do indicador de infraestrutura foi subdivido em 5 categorias:

1. Infraestrutura Básica e Acessibilidade;

2. Espaços para práticas esportivas e recreativas;

3. Itens tecnológicos e laboratoriais;

4. Alimentação;

5. Itens e espaços pedagógicos.

Cada variável de cada categoria teve seu peso determinado pela equipe encarregada no 
Projeto Integrar. Os pesos de cada variável podem ser diferentes a depender da etapa 
lecionada na escola. 



Indicadores de Infraestrutura Escolar

Categoria 1: Infraestrutura Básica e Acessibilidade

 Campo 1.1: Acesso à água tratada 
 Campo 1.2: Acesso à energia elétrica
 Campo 1.3: Acesso à esgoto sanitário
 Campo 1.4: Banheiros
 Campo 1.5: Manejo de resíduos sólidos
 Campo 1.6: Acessibilidade

Categoria 2: Espaços para prática esportiva e recreativa

 Campo 2.1: Esportes e recreação (área verde, parque infantil, pátio coberto, pátio 
descoberto, piscina, quadra de esportes coberta e descoberta, auditório). 



Indicadores de Infraestrutura Escolar

Categoria 3: Itens tecnológicos e laboratoriais

 Campo 3.1: Laboratórios (ciências e informática)
 Campo 3.2: Equipamentos (copiadora, impressora, scanner, DVD, som, TV, lousa digital, projetor 

multimídia;
 Campo 3.3: Internet (acesso, banda larga, internet para aprendizagem)
 Campo 3.4: Computadores (desktop, tablet, computador portátil)

Categoria 4: Alimentação

 Campo 4.1: Alimentação (cozinha, despensa, refeitório, nutricionista)

Categoria 5: Itens e espaços pedagógicos

 Campo 5.1: Biblioteca e sala de leitura (biblioteca, sala de leitura e bibliotecário)
 Campo 5.2: Salas (ateliê, música, dança, multiuso, atendimento especial)
 Campo 5.3: Materiais (multimídia, infantil, científico, difusão, musical, jogos, artísticas, desportiva, étnico).



Indicadores de Infraestrutura Escolar

Algumas sugestões de melhorias no indicador:

• Cálculo do indicador da escola ser ponderado pela quantidade de matrículas em cada 
etapa de ensino, no caso das escolas que lecionam mais de uma etapa;

• Campo 3.2 (equipamentos): relação entre quantidade de salas e equipamentos;

• Campo 3.4 (computadores): alterar de existência para quantidade de computadores por 
aluno, sujeito a um valor máximo. 

• Parque infantil ser uma variável incluída nas escolas com Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, além de Educação Infantil;

• Campo 5.2 (salas): incluir novas variáveis sobre a % de salas climatizadas e a % de 
salas acessíveis. 
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Mudança de verdade começa na 
Educação.



EMENDA 108/2020
e PORTARIA DO GT

A Emenda Constitucional (EC) nº 108 de 2020 alterou a redação do art. 158 da Constituição 
Federal, em especial o inciso II, parágrafo único, estabelecendo novos critérios de distribuição 
da cota municipal do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). 

Com a nova redação, no mínimo 10%, ou no máximo 35%, do que for destinado aos Municípios, a 
título de ICMS, deverá ser distribuído de acordo com critérios baseados em indicadores de 
melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível 
socioeconômico dos educandos. 

A Portaria P/1587 de 28/06/2021 da Secretaria de Estado da Educação (SED) criou Grupo de 
Trabalho com a função de discutir e propor metodologia de indicadores de melhoria nos resultados 
de aprendizagem que serão utilizados para determinar a distribuição de, no mínimo, 10% dos 
valores do ICMS municipal. 



PROPOSTA DE ESTRUTURA METODOLÓGICA PARA 
DEFINIÇÃO DE REPARTIÇÃO DE RECURSOS DO 
ICMS EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM BASE EM 
INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA

Instituições representadas no Grupo de Trabalho criado pela Portaria P/1587 de 28/06/2021 da Secretaria de Estado da Educação: 



IQESC & ICMS EDUCAÇÃO

Esta apresentação apresenta a metodologia, os dados e os resultados calculados na criação de 
um Indicador de Qualidade das Escolas de Santa Catarina (IQESC), que considera múltiplas 
dimensões do que pode se entender por qualidade educacional. Além dos resultados em 
avaliações de proficiência comumente utilizados em diversos trabalhos, a metodologia do IQESC 
também considera variáveis de insumos, variáveis estatísticas que impactam os resultados de 
proficiência das escolas além das variáveis diretamente observadas e variáveis relacionadas ao 
contexto socioeconômico dos educandos. O IQESC é calculado para toda escola da rede municipal 
pública de ensino que oferta alguma ou todas etapas do Ensino Fundamental.

São diversas as possibilidades de utilização do IQESC, entre elas o uso da metodologia como 
ferramenta de fiscalização, monitoramento, comparação entre escolas para definição de 
benchmarkings, direcionamento de políticas públicas, etc.

Em especial, o IQESC foi desenhado para ser utilizado como variável de cálculo de repasse 
da cota-parte municipal do ICMS destinado a resultados na Educação, conforme Emenda 
Constitucional nº 108 de 2020. Para cálculo do repasse do “ICMS Educação”, além do 
IQESC, que é calculado com base em variáveis que chegam ao nível das escolas, considera-
se também um campo de variáveis que somente fazem sentido serem calculadas ao nível 
municipal, como a Meta 6 do Plano Nacional de Educação, que diz que, no mínimo, 25% dos 
alunos devem estar matriculados em ensino de tempo integral e a Meta 1 do mesmo Plano 
que diz respeito à taxa de atendimento na creche e pré-escola. 



A modificação na Constituição Federal 
operada pela EC 108/2020 ocorreu em 
virtude da bem-sucedida experiência do 
Ceará, que, em 2007, alterou a forma de 
distribuição do ICMS destinado aos 
Municípios, o que ocasionou significativa 
melhoria dos índices educacionais 
representada pelo avanço de notas no IDEB 
e na taxa de alfabetização na idade certa*.

*  Conforme apontado por Loureiro et al., 2020, em um relatório do Banco Mundial.

Incentivos financeiros para os municípios que atingirem metas pré-
estabelecidas (financiamento baseado em resultados); 

Estabelecimento de um sistema sólido e confiável de monitoramento 
e avaliação, que mede continuamente os principais resultados 
educacionais, inclusive o aprendizado dos alunos;

Assistência técnica para os municípios com dificuldades para melhorar a 
aprendizagem, com ênfase na alfabetização na idade certa para todos;

Liderança política para pôr a aprendizagem no centro da política 
educacional e implementar reformas substanciais no setor de educação; 

Transferência da gestão das escolas de Ensino Fundamental aos 
governos municipais, proporcionando alto grau de autonomia para os 
municípios planejarem e implementarem suas políticas educacionais.

CEARÁ

5 PONTOS*

DE SUCESSO



SITUAÇÃO 
ATUAL

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de toda rede pública, Santa Catarina se posiciona 
atrás de São Paulo e Paraná, mas na frente do Ceará e do Rio Grande do Sul.

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental de toda rede pública, Santa Catarina vem se 
destacando desde 2015 como o Estado com maior nível de aprendizado em comparação 
com outros Estados das regiões Sul, Sudeste e do Ceará.

Repare que o Estado do Ceará apresentou a maior evolução em níveis de aprendizado entre 
2007 e 2019.

Fonte: INEP. Os dados consideram as notas normalizadas do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica)  da rede pública de cada Estado, incluindo escolas municipais, estaduais e federais.



z

NO PISA

O Brasil, na última edição do PISA 
(2018), continuou com um 
desempenho inferior a diversos 
países latino americanos e a média 
dos países da OCDE nos três 
domínios avaliados: Matemática, 
Leitura e Ciências.

Os estudantes brasileiros ocuparam o 70° lugar em Matemática, 57° 
em Leitura e 66° em Ciências no Ranking composto pelos 78 países 
participantes do PISA (2018), aproximando-se do desempenho dos 
outros países da América-Latina, mas ainda muito distante do 
desempenho dos países mais desenvolvidos, como é possível 
observar nas figuras abaixo. Ou seja, ainda há muito espaço para 
avanços.

Fonte: Elaborado pelo Daeb/Inep, com base nos dados da OCDE.

Média de proficiência e 
intervalo de confiança – Matemática

Média de proficiência e 
intervalo de confiança – Leitura

Média de proficiência e 
intervalo de confiança – Ciências

BRASIL



METODOLOGIA  



Utilização de variáveis que chegam ao nível das escolas; outras UFs consideram somente 
variáveis a nível municipal.

Metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE) diretamente contempladas no 
desenho metodológico: maiores repasses passam a se correlacionar com um maior 
cumprimento de metas e estratégias do PNE.

Criação de um índice estatístico denominado Esforço Não Observado (IEN) que representa 
todos aqueles fatores não observados pelos dados, mas que afetam a proficiência das 
escolas. Esse índice, advindo dos resíduos de uma regressão múltipla, não apresenta 
correlação com os resultados das avaliações, mesmo que exerce impacto sobre eles. 

Considera-se “qualidade educacional” como um resultado multidimensional de indicadores, 
não somente resultados em avaliações padronizadas. Características da gestão escolar, 
dos profissionais da educação, da infraestrutura das escolas, do acesso às escolas e 
diversas variáveis de contexto também foram ponderadas na definição do que pode ser 
argumentado como qualidade.

Criação de um parâmetro que controla a dispersão do repasse por aluno.

Outros estados já modificaram ou vêm modificando suas legislações para contemplar o objetivo da EC 108/2020, destacando-
se os Estados do Ceará, do Rio Grande do Sul e São Paulo, que elaboraram metodologias próprias para o cálculo da 
distribuição e serviram de base inicial para o estudo do Grupo de Trabalho.

A proposta 
desenhada para 
o ICMS-Educação 
catarinense se 
destaca e se 
diferencia pelos 
seguintes pontos:

COMPARAÇÃO COM AS PROPOSTAS DE OUTRAS UFs



IQESC
INDICADOR DE ESFORÇO NÃO OBSERVADO (IEN)

Cita-se alguns dos inúmeros exemplos de fatores que 
impactam os resíduos de regressão das escolas:

Ambiente escolar salubre, boa relação entre professores 
e alunos, projetos de professores aplicados na escola ou 
em sala, boa execução da proposta pedagógica, 
segurança no entorno da escola, localização da escola, 
conforto das acomodações, qualidade dos livros 
didáticos, qualidade da merenda, bom funcionamento da 
Associação de Pais e Professores, qualidade técnica do 
Secretário Municipal de Educação, funcionamento efetivo 
do Conselho Municipal de Educação, etc.



Simulação de Cenários

 Cenário 1:

75% VA; 15% cota igualitária; 10% educação

 Cenário 2:

70% VA; 15% cota igualitária; 15% educação
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