
Atualizações no processamento do Censo de 2020 

A Agência do Censo dos EUA pretende concluir os primeiros resultados do Censo de 2020 no dia 30 de 

abril de 2021, de acordo com as declarações do diretor interino, Ron Jarmin, divulgadas no blog da 

Agência (em inglês) no dia 2 de fevereiro de 2021. Os primeiros resultados a serem divulgados incluirão 

as contagens da população nacional, estadual (state), do Distrito de Colúmbia e de Porto Rico. As 

contagens da população estadual (state) determinarão quantos assentos cada estado (state) terá na 

Câmara dos Deputados dos EUA. Esses resultados ainda não incluirão os detalhes sobre raça ou etnia, 

pois tais estatísticas serão incluídas apenas nos dados a serem divulgados futuramente. 

Jarmin explicou que a Agência do Censo esperava entregar os resultados até 31 de dezembro de 2020. O 

cronograma sofreu atrasos por causa da pandemia da COVID-19 e foi ajustado para dar o tempo 

adequado à solução dos problemas detectados durante o processamento dos dados. Ele explicou que 

muitos desses problemas são considerados o "padrão" no processamento de grandes volumes de dados, 

mas outros problemas se tornaram piores por causa da pandemia. Algumas dessas questões podem 

causar grande impacto na contagem das comunidades afetadas e Jarmin disse que a Agência do Censo 

está estudando cuidadosamente as opções e resolvendo todos os problemas detectados. Ele afirmou 

que o objetivo da Agência do Censo é produzir um censo completo e correto, que conta todos os 

habitantes dos Estados Unidos uma vez, somente uma vez, e no local certo.  

Jarmin também disse que a Agência do Censo continuaria divulgando atualizações sobre a qualidade do 

Censo de 2020, incluindo análises de especialistas externos. Ele disse que essas iniciativas dariam ao 

público uma perspectiva única dos bastidores do Censo de 2020 e poderiam aumentar a confiança no 

uso dos resultados do Censo de 2020. 
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