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Apresentação 
 

 

Este roteiro tem como propósito apresentar, de forma clara e simplificada, os passos 
necessários para que os interessados no tema do sub-registro de nascimentos possam 
encontrar, no portal do IBGE na Internet, as informações básicas para um maior 
conhecimento sobre a ocorrência desse fenômeno no Brasil.      

Para tal, o roteiro indica os links através dos quais é possível encontrar as informações 
diretamente, sem que seja necessário pesquisar o tema no portal ou mesmo conhecer o 
manuseio das ferramentas digitais disponibilizadas pelo IBGE para acesso a informações, a 
exemplo do Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA.   

O passo a passo indicado para chegar aos dados e ao mapeamento relativos ao tema do sub-
registro de nascimentos é feito a partir de quatro fontes de informação da Instituição: 

• Resultados do Censo Demográfico 2010;  
 

• Atlas Digital Brasil 1 por 1;  
 

• Resultados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC; e 
 

• Resultados das Estatísticas do Registro Civil. 
 

 

 

Claudio Dutra Crespo 

Diretor de Pesquisas 
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Para acessar informações sobre sub-registro de nascimentos, 

 a partir dos resultados do Censo Demográfico 2010 

 

Os resultados do Censo Demográfico 2010 (cuja data de referência é o dia 1º de agosto de 
2010) sobre pessoas de até dez anos de idade portadoras de registro de nascimento, por 
município, podem ser acessados no Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA, no 
endereço: 

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/universo-
caracteristicas-da-populacao-e-dos-domicilios.  

 

 

No endereço acima, no tema “Registro de nascimento”, escolha a Tabela 1386 (Figura 1) e 
siga os passos indicados abaixo. 

Figura 1 

 

 
 
a) Selecione a variável “Pessoas de até 10 anos de idade, residentes em domicílios 

particulares, cuja condição no domicílio não era pensionista, nem empregado(a) 
doméstico(a) ou seu parente” (Figura 2); 

 
Figura 2 
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b) No campo “Existência e tipo de registro de nascimento” marque a opção “Sem 

registro de nascimento” (Figura 3); 
 

Figura 3 

 
 
� Em seguida, aparecerá a tela da Figura 4,“Situação do domicílio”, onde a opção 

“Total ”  já se encontra marcada; 
 

Figura 4 

 
 
 
 
c) Na categoria “ Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita” marque 

todas as opções (Figura 5); 
 

Figura 5 
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d) No campo “Unidade territorial”, clique em cima da palavra “Município”, que aparece 

na indicadora à esquerda da tela (Figura 6). Não marque o quadrado ao lado da 
palavra.  

 
Figura 6 

 
        

� Ao fazer isso, no campo à direita da tela, aparecerá uma indicadora com os nomes e 
códigos de todos os municípios brasileiros (Figura 7).  

 
Figura 7 

 
 
 

e) Clique na lupa, que se encontra no lado direito da tela, acima (Figura 7). Será aberto 
um campo, no lugar da lupa, onde deve ser escrito o nome do município desejado. Em 
seguida, marque o quadrado ao lado do nome do município, confirmando a seleção 
(Figura 8). 

 
Figura 8 
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f) Será aberta uma janela na tela onde deve ser clicado o botão download.  

g) Aguarde a geração do arquivo e abra a planilha Excel, que contém a Tabela 1386 (ver 
tabela no Anexo 1). 

g.1) Some os resultados das classes de rendimento nominal mensal domiciliar per 
capita até 1/2 salário mínimo da coluna “Sem registro de nascimento” da Tabela.  

g.2) Em seguida, divida o total encontrado em g.1 pelo total da coluna “Sem registro 
de nascimento”, indicado na Tabela, e multiplique por 100.  

g.3) O resultado dessa operação indicará o “Percentual das crianças de até 10 anos de 
idade, residentes em domicílios particulares permanentes, sem registro de nascimento 
nas classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita até 1/2 salário 
mínimo,  em relação ao total de crianças sem registro”. 

 

Os resultados de registros de nascimentos oriundos do Censo Demográfico 2010 também 
podem ser observados nas Tabelas 3211 e 3212, do SIDRA. 
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Para mapeamento da ocorrência de sub-registro de nascimento,  
a partir do “Atlas Digital Brasil 1 por 1” 

 

 

A análise do tema sub-registro de nascimento pode se valer do mapeamento através do “Atlas 
Digital Brasil 1 por 1”, que utiliza o método de grades estatísticas, onde os resultados do 
Censo Demográfico são agregados em células regulares de 1 por 1 km ou menores. Com esse 
método, são ampliadas as possibilidades de visualização e análise de dados estatísticos, 
permitindo obter informações sobre regiões e locais independentemente de seus limites 
administrativos.  

Importante ressaltar que o método de grades estatísticas garante o sigilo das informações 
individualizadas da base de dados do Censo Demográfico. 

O “Atlas Digital Brasil 1 por 1” permite identificar regiões do município selecionado com os 
maiores percentuais de pessoas com até dez anos de idade sem registro de nascimento.  

Além disso, pode também identificar áreas do município com percentual de domicílios com 
rendimento nominal mensal domiciliar per capita inferior a 1/2 salário mínimo, alvo 
majoritário das políticas de combate ao sub-registro de nascimento. 

 

O “Atlas Digital 1 por 1” pode ser acessado no endereço: 

http://mapasinterativos.ibge.gov.br/atlas_ge/brasil1por1.html 

 

Após acessar o endereço acima, observe as instruções que seguem. 
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A) Para visualizar as áreas do município selecionado com os maiores percentuais de pessoas 
com até dez anos de idade sem registro de nascimento, siga os passos abaixo. 

a) Consulte, no “Índice” , na indicadora à esquerda da tela, o “item 6 – Registro de 
Nascimento”; 

b) Clique no item “6.1 Falta de registro de nascimento”; 

c) Clique no campo “Legenda”, mostrado na Figura 9, para visualizar as categorias de 
percentuais utilizadas na construção do mapa interativo, e no sinal +, que se encontra 
no canto esquerdo superior do mapa, para ampliar / detalhar o mapa; 

d) Arraste o mouse sobre o mapa para identificar o município e a área de interesse, 
conforme o percentual de pessoas sem registro de nascimento. 

  
Figura 9 
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B) Para visualizar as áreas do município com percentual de domicílios ocupados com 
rendimento médio mensal per capita em salários mínimo inferior a 1/21, excluindo-se aqueles 
que declararam não ter rendimento, siga os passos abaixo. 

� OBS: Dessa forma, em caso de município com pouca diferenciação no 
percentual de pessoas sem registro de nascimento em seu território, é 
possível identificar as áreas com domicílios ocupados com rendimento 
médio mensal per capita em salários mínimo inferior a 1/2.  

a) Encontre o item 11.2 – Inferior a 1/2 salário mínimo do “Índice”  do “Atlas Digital 
Brasil 1 por 1”; 

b) Clique no campo “Legenda”, mostrado na Figura 10, para visualizar as categorias de 
percentuais utilizadas na construção do mapa interativo; 

c) Clique no sinal +, que se encontra no canto esquerdo superior do mapa, para ampliar; 

d) Arraste o mouse sobre o mapa para identificar o município e a área de interesse, 
conforme o percentual de domicílios ocupados com rendimento médio mensal per 
capita em salários mínimo inferior a 1/2. 

Figura 10 

 

                                                           
1 Note-se que o rendimento é nominal, ou seja, trata-se do salário mínimo em vigor na data de 
referência do último Censo Demográfico (1º de agosto de 2010). 
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Para identificar a existência ou não de infraestrutura na gestão municipal  

para combate ao sub-registro de nascimento, 
 a partir dos resultados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 

 

 

Outra dimensão para o estudo do tema sub-registro de nascimento é a análise da infraestrutura 
existente nos municípios brasileiros para implementação e acompanhamento das políticas de 
erradicação dessa ocorrência.  

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) investigou, em 2014, a gestão, 
pelos governos municipais, da questão dos Direitos Humanos e, especificamente, a existência 
de Conselhos Municipais de Direitos Humanos, que são um indicativo da existência da 
infraestrutura acima mencionada. 

 

Para acessar as informações da MUNIC 2014, siga os passos abaixo. 

a) Acesse https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94541.pdf., onde se 
encontra a publicação com os resultados pesquisa; 

b) No Sumário, clique no item “Direitos Humanos” (páginas 66 e 67 da publicação), 
onde há textos e tabelas sobre os municípios que contêm estruturas públicas 
responsáveis pela política pública em questão; 

c) A base de dados completa da MUNIC pode ser acessada em 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/administracao-publica-e-
participacao-politica/10586-pesquisa-de-informacoes-basicas-
municipais.html?edicao=10798&t=downloads.2 

                                                           
2 O conjunto de informações contidas na publicação de 2014 terá nova edição em 2018. 
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Para avaliar o quantitativo de registros de nascimentos, 
a partir dos resultados das Estatísticas do Registro Civil 

 

 

A Tabela 6.0 da pesquisa Estatísticas do Registro Civil permite avaliar os registros de 
nascimentos ocorridos no ano e aqueles ocorridos em anos anteriores.  

Com os resultados contidos nessa tabela, é possível conhecer, anualmente, a quantidade de 
registros de nascimentos, por lugar de residência da mãe, identificando aqueles registros de 
nascimentos ocorridos em anos anteriores ao da sua lavratura.  

Este quantitativo é uma informação para avaliar os municípios nos quais ocorrem as maiores 
quantidades ou percentuais de registros tardios, dentre aqueles que foram registrados pelos 
cartórios. 

Os resultados municipais da pesquisa Estatísticas do Registro Civil podem ser acessados no 
endereço: 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9110-estatisticas-do-
registro-civil.html?=&t=resultados,  

 

Após acessar o endereço acima, siga os passos abaixo: 

 

a) Clique no campo “Tabelas”, na indicadora à esquerda da tela, como mostra a Figura 
10; 

b) No campo “Tabelas Completas”, clique em “Resultados Municipais”, em formato 
xls, para acessar a tabela em Excel. Será feito o download do arquivo compactado no 
seu computador; 

c) Abrir o arquivo relativo a Tabela 6.0 (Nascidos vivos, casamentos, óbitos, óbitos fetais 
e divórcios, por algumas características segundo as Unidades da Federação, 
Microrregiões Geográficas e Municípios – 2016. Ver Tabela no Anexo 2). 
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Figura 10 
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ANEXO 1 

 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Total 48291 47933 358 45 45 -

Até 1/8 de salário mínimo 909 907 2 10 10 -

Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo 3509 3460 49 2 2 -

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 10705 10576 129 17 17 -

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 15926 15827 99 6 6 -

Mais de 1 a 2 salários mínimos 10283 10234 49 - - -

Mais de 2 a 3 salários mínimos 2732 2718 14 - - -

Mais de 3 a 5 salários mínimos 1881 1875 6 1 1 -

Mais de 5 salários mínimos 1198 1194 4 1 1 -

Sem rendimento 1148 1142 6 8 8 -

Sem declaração - - - - - -Bauru (SP)

Fonte: IBGE - Censo Demográfico

Tabela 1386 - Pessoas de até 10 anos de idade, residentes em domicílios particulares, cuja condição no domicílio não era pensionista, nem empregado(a) 

doméstico(a) ou seu parente, por existência e tipo de registro de nascimento, segundo a situação do domicílio e as classes de rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita

Variável - Pessoas de até 10 anos de idade, residentes em domicílios particulares, cuja condição no domicílio não era pensionista, nem empregado(a) doméstico(a) ou 

seu parente (Pessoas)

Município

Classes de rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita

Ano x Existência e tipo de registro de nascimento x Situação do domicílio

2010

Total Sem registro de nascimento
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ANEXO 2 

 

         Brasil (1) 2 903 933 2 882 743 2 793 995 2 766  343 1 095 535 1 274 630  931 334 1 268 646  30 329  24 284  271 438

São Paulo  605 085  604 629  600 404  597 972  296 545  296 419  237 752  295 057  6 552  5 169  89 258

   Bauru  7 537  7 426  7 360  7 337  4 580  4 375  3 421  4 286   75   69  1 631

      Agudos   404   500   497   495   284   162   93   268   10   1   51

      Arealva   56   85   85   85   46   48   22   77   1 - -

      Areiópolis   118   143   142   142   59   28   8   68 -   2 -

      Avaí   49   64   63   63   44   8 -   36 - - -

      Balbinos   14   17   17   17   46   7 -   20 - - -

      Bauru  5 355  4 766  4 715  4 697  2 944  3 318  2 752  2 563   41   45  1 190

      Borebi   36   37   37   37   19   3 -   21 - - -

      Cabrália Paulista   38   52   52   52   27   1 -   14 -   2 -

      Duartina   97   125   121   121   79   103   81   131   3 -   88

      Guarantã   64   78   77   77   36   11   2   36 - - -

      Iacanga   114   123   123   123   72   54   33   93 -   3 -

      Lençóis Paulista   721   762   760   760   535   317   233   423   8   9   157

      Lucianópolis   22   23   23   23   8   4 -   20 -   2 -

      Paulistânia   17   25   25   25   22   4 -   12 - - -

      Pirajuí   181   230   230   230   145   197   148   233   6   1   115

      Piratininga   76   170   169   169   83   57   45   96   2   2   30

      Pongaí   31   35   33   33   11   10 -   32   1 - -

      Presidente Alves   20   38   38   38   34   6 -   29 - - -

      Reginópolis   39   57   57   56   35   17   4   57 - - -

      Ubirajara   71   80   80   78   24   13 -   38   2   2 -

      Uru   14   16   16   16   27   7 -   19   1 - -

   São Paulo, sem especificação -  1 994   301   198 - - -  1 161   4   79 -

Brasil, sem especificação -   193   60   60 - - -   42   9   5 -

Estrangeiro -   815   703   668 - - -   570   15   18 -

Ignorado -  20 375  8 382  8 093 - - -  5 414   197   835 -

Menores 
de 1 ano                                                                

Tabela 6.0 - Nascidos vivos, casamentos, óbitos, ób itos fetais e divórcios, por algumas característica s,
segundo as Unidades da Federação, Microrregiões Geo gráficas e Municípios - 2016

Unidades da Federação,
Microrregiões Geográficas

e
Municípios

Total de 
nascidos 
vivos, por 
lugar do 
registro                                  

Nascidos vivos, por lugar de 
residência da mãe                                  

Casamento
s, por lugar 
do registro                                               

Óbitos ocorridos no ano                                                         

Óbitos 
fetais, por 
lugar de 
residênci
a da mãe                                   

Processos 
de divórcio 
encerrados 

em 1ª 
instância, 

por lugar da 
ação do 

processo                                        

Total de 
registros                                                              

Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estatísticas do Registro Civil 2016.

(1) Para nascidos vivos, por lugar de residência da mãe, inc lusive Brasil sem especificação de lugar de residência da mãe, exclusive ignorado e estrangeiro; para óbitos ocorridos no ano, por lugar de 
residência do falecido, inclusive Brasil sem especificação de lugar de residência do falecido, exc lusive ignorado e estrangeiro; para óbitos fetais, por lugar de residência da mãe, inc lusive Brasil sem 
especificação de lugar de residência da mãe, exclusive ignorado e estrangeiro.  

Nascidos no ano                                                                 Por lugar do registro                                                           
Por lugar de 

residência do 
falecido                                             

Total                                                                           
Em 

hospital                                                                     
Total                                                                           

Em 
hospital                                                                     

Total                                                                           
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