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IBGE lança o Disque-Censo para todos os municípios de Goiás

A partir de hoje, os moradores de domicílios que ainda não responderam ao Censo 2022 po-
dem ligar para o número 137 do Disque-Censo, serviço de telefonia do IBGE que está disponível para todos
os municípios de Goiás. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os
dias da semana das 8h às 21h30.

Os recenseadores visitam as residências várias vezes e em horários diferentes. Ainda assim,
um dos maiores desafios do recenseamento é a ausência dos moradores. Devido às rotinas de trabalho, des-
locamento e família, muitos ficam pouco tempo em casa. 

Mas agora, com o serviço 137 do Disque-Censo, os moradores que não foram encontrados
podem entrar em contato com o IBGE e solicitar uma visita do recenseador a sua residência. É importante
destacar que a entrevista não será feita por telefone, mas presencialmente, e que o morador deve se certificar
que ninguém em sua casa já respondeu ao questionário. 

IBGE envia prévia da população com base nos dados do Censo 2022 para TCU

O IBGE publicou nesta quarta-feira, 28 de dezembro, a Prévia da população dos municípios
com base nos dados do Censo Demográfico 2022 coletados até 25 de dezembro. A Prévia atende à solicita-
ção do Tribunal de Contas da União (TCU), que utiliza as informações para compor o Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM).
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A tabela com a prévia da população para cada município será publicada no Diário Oficial da
União (D.O.U.). A nota metodológica e as estimativas das populações para os 5.570 municípios brasileiros e
para as 27 unidades da Federação podem ser consultadas no link (https://www.ibge.gov.br/estatisticas/soci-
ais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=35938&t=resultados).

De acordo com a Prévia, Goiás tem 6.950.976 habitantes em 2022, o que corresponde a 3,3%
da população nacional (207.750.291 habitantes). O estado é o mais populoso do Centro-Oeste e o 11º mais
populoso do país.

Tabela 1: Prévia da população calculada com base nos resultados do Censo Demográfico 2022 até 25 de dezembro
de 2022

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE -  Coordenação Técnica do Censo Demográfico - CTD

Censo Demográfico continua em campo em janeiro de 2023

Até o dia 28 de dezembro deste ano, 86,1% da população em Goiás já havia sido recenseada,
somando 2,5 milhões de domicílios particulares e mais de 6,2 milhões de pessoas. O Censo 2022 está em
campo realizando coletas desde 1º de agosto e vai continuar durante o mês de janeiro de 2023. Após a pri-
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BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO POPULAÇÃO

Brasil 207.750.291

Região Norte 17.834.762

Rondônia 1.616.379

Acre 829.780

Amazonas 3.952.262

Roraima 634.805

Pará 8.442.962

Amapá 774.268

Tocantins 1.584.306

Região Nordeste 55.389.382

Maranhão 6.800.605

Piauí 3.270.174

Ceará 8.936.431

Rio Grande do Norte 3.303.953

Paraíba 4.030.961

Pernambuco 9.051.113

Alagoas 3.125.254

Sergipe 2.211.868

Bahia 14.659.023

Região Sudeste 87.348.223

Minas Gerais 20.732.660

Espírito Santo 3.975.100

Rio de Janeiro 16.615.526

São Paulo 46.024.937

Região Sul 30.685.598

Paraná 11.835.379

Santa Catarina 7.762.154

Rio Grande do Sul 11.088.065

Região Centro-Oeste 16.492.326

Mato Grosso do Sul 2.833.742

Mato Grosso 3.784.239

Goiás 6.950.976

Distrito Federal 2.923.369
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meira fase do Censo, que consiste na visita aos domicílios e coleta de dados, os agentes censitários devem
voltar a campo para a fase de revisão e confirmação das informações coletadas. A previsão inicial para o
término dessa segunda fase é final de janeiro de 2023.

UE/GO – Supervisão de Documentação e Disseminação de Informações
29 de dezembro de 2022

twitter.com/ibgecomunica ● facebook.com/ibgeoficial ● instagram.com/ibgeoficial ● youtube.com/ibgeoficial
3


