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� Diminuição da taxa de fecundidade total
para níveis abaixo dos de reposição, 1,7
filhos por mulher.

Implicações:

FECUNDIDADE

� Desaceleração do ritmo de crescimento da
população brasileira.

� Importantes mudanças na estrutura etária:
envelhecimento populacional.

� A população brasileira poderá diminuir a
partir de 2030 e apresentar uma estrutura
super envelhecida.

� Diminuição da PIA .















� A queda da fecundidade observada nas
mulheres brasileiras foi devida, principalmente,
à queda observada nas regiões Nordeste e
Norte .

� Em 2011, a mais alta fecundidade foi observada

DESIGUALDADES REGIONAIS 
NA FECUNDIDADE

� Em 2011, a mais alta fecundidade foi observada
na região Norte (2,0) e as mais baixas nas
regiões Sul e Sudeste (1,6).

� Os diferenciais regionais estão decrescendo
tanto em termos absolutos quanto relativos.

� Todas as regiões apresentam níveis abaixo dos
de reposição.





� Como esperado, a fecundidade é mais elevada nos
segmentos de renda mais baixa (primeiro e no segundo
quintis de renda). Mas tem se reduzido mais nestes
segmentos.

� 1992: 3,3 filhos era a diferença no número de filhos
tidos entre as mulheres de renda mais baixa e as de
renda mais alta .

FECUNDIDADE POR RENDA

renda mais alta .

� 2011: 2,7

� A fecundidade das mulheres localizadas no terceiro
quintil de renda e nos acima está abaixo do nível de
reposição.

Obs: as mulheres de renda mais alta estão experimentando
taxas de fecundidade extremamente baixas, mais baixas
que a de países como Itália, Espanha e Japão (0,9 filho
por mulher).





� A tendência foi de aumento at é o final da
década passada. Desde 2000, esse processo
foi revertido.

�

FECUNDIDADE NA ADOLESCÊNCIA

� Em 1992, para cada 1.000 adolescentes,
observou-se 88 filhos nascidos vivos. Em
2011, esta taxa se reduziu a 58 filhos
nascidos vivos por 1.000 mulheres.





� A fecundidade das adolescentes declinou em
todas as regiões do país.

� Os maiores decréscimos foram observados na
região Nordeste .

� A fecundidade mais elevada foi observada na

DESIGUALDADES REGIONAIS 
NA FECUNDIDADE NA ADOLESCÊNCIA

� A fecundidade mais elevada foi observada na
região Norte e a mais baixa nas regiões Sul e
Sudeste.

� O diferencial entre as regiões diminuiu no período.





� As taxas mais elevadas foram observadas para as
jovens do quintil de renda mais baixo.

� O inverso se verificou para as do quintil de renda
mais alto.

DIFERENCIAIS POR RENDA

� A fecundidade declinou em todo os grupos de
mulheres no per íodo considerado e os
diferenciais se mantiveram .





� Predominam as cônjuges, ou seja, pode–se dizer que a
fecundidade ocorreu dentro de uma união.

� No entanto, a proporção de mães cônjuges decresceu no
período passou de 55,7% para 37,3%, quase igualando-se a
de filhas .

DENTRE AS ADOLESCENTES 
QUE TIVERAM FILHOS

de filhas .

� Aumentou a proporção de mães adolescentes que estavam
na condição de filhas e outros parentes (netos). Nestas
duas posições, estavam 51,5% das mães adolescentes.

� Cresceu a proporção de mães adolescentes que chefiavam
famílias; atingiu 9,7%, em 2011.





� O arranjo familiar predominante é o do tipo casal com

filhos, cuja proporção decresceu expressivamente ao longo

do tempo em prol de um crescimento na proporção das

famílias constituídas por casais sem filhos, das

monoparentais, principalmente, as chefiadas por mulheres .

� Cresceu a proporção de domicílios unipessoais : de 7,6%

ESTRUTURAS FAMILIARES E O 
NOVO PAPEL SOCIAL DA MULHER

� Cresceu a proporção de domicílios unipessoais : de 7,6%

em 1992 para 12,8% em 2011.

� A proporção de domicílios chefiados por mulher passou de

19,3% para 36,6%.

� Cresceu a proporção de homens morando só: de 3,7% para

6,2% (3,7 milhões de homens brasileiros ).

� A proporção de domicílios formados por mulheres

sozinhas cresceu de 3,9% em 1992 para 6,7% em 2011: 4,0

milhões.





� O aumento da propor ção de fam ílias chefiadas por
mulher guarda estreita rela ção com o aumento da
participa ção feminina no mercado de trabalho. Isso,
dentre outros fatores, altera as relações tradicionais
de gênero: mulher cuidadora e homem provedor.

ESTRUTURAS FAMILIARES E O 
NOVO PAPEL SOCIAL DA MULHER

� Aumento da contribuição da renda das mulheres na
renda das fam ílias brasileiras. Esta passou de 30,1%
para 41,5%.

� Aumento da proporção de mulheres cônjuges que
contribuem para a renda das suas fam ílias; passou de
39,1% para 66,3%.



� Apesar da mulher brasileira estar assumindo o
papel de provedora, ela continua sendo a
principal responsável pelo cuidado doméstico,
mesmo na condição de ocupada.

� A proporção de mulheres ocupadas que se

ESTRUTURAS FAMILIARES E O 
NOVO PAPEL SOCIAL DA MULHER

� A proporção de mulheres ocupadas que se
dedicavam a afazeres domésticos, em 2011, foi
de 89,0% e a de homens, 46,8%.

� As mulheres ocupadas despendiam, em média,
22,0 horas semanais com afazeres domésticos e
os homens, 10,3.



� Aumento do número absoluto e relativo de idosos e no
tempo vivido por eles.

� A proporção da população idosa passou de 7,9% para
12,1%: aproximadamente 23 milhões de pessoas com mais
de 60 anos.

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E 
CONDIÇÕES DE VIDA

Homens idosos:

� 35,1% participavam das atividades econômicas,
aproximadamente a metade era aposentada.

� 75,3% eram aposentados e 3,7% não tinham rendimento.

Mulheres idosas:

� 12,4% estavam no mercado de trabalho, a metade deste
grupo era aposentada.

� 58,3% eram aposentadas e 13,4% não tinham rendimento.







� Renda mensal total: aproximadamente 28,5
bilhões de reais;

� 69,5% eram oriundos da Seguridade Social.

� Esse valor correspondia a 19,4% da renda de

RENDA DA SEGURIDADE SOCIAL

� Esse valor correspondia a 19,4% da renda de
todos os brasileiros e 64,5% da renda dos
domicílios onde residem .

� Os benefícios da seguridade social cobriam
aproximadamente 76% da população idosa em
2011, ou seja, aproximadamente 15 milhões de
idosos.
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