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DESTAQUE CENSO 2010

Ganhos inferiores a um quarto de salário mínimo atingem 9,2% das famílias, ante 16,7% em 2010
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dos brasileiros

Diminui o número de pessoas
nas menores faixas de renda
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O total de brasileiros com ren-
dimento de até um quarto do
salário mínimo caiu quase pela
metade na última década: pas-
sou de 16,7% das famílias em
2000 para 9,2% nos dados do
Censo de 2010, quando esse
rendimento correspondia a
uma renda mensal inferior a
R$ 127,50, segundo informa-
ções preliminares divulgadas
ontem pelo IBGE. Esse volume
corresponde a cerca de 5,2 mi-
lhões de famílias brasileiras.

Ao mesmo tempo, 4,3% dos
domicílios não tinham rendi-
mento em 2010, ante 4,8% em
2000. Com isso, os dados do
Censo apontam para redução si-
gnificativa da participação da
população nas duas faixas de
renda mais baixas captadas pelo
levantamento.

A quantidade de famílias
com renda inferior a um quarto
de salário mínimo em 2010 era
mais representativa no Nordes-
te (20,5% dos domicílios) e no
Norte (17,4%). A proporção de
famílias com ganhos abaixo de
R$ 127,50 era mais signativa no

Maranhão, em que 26,51% dos
domicílios se enquadravam
nessa classe de rendimento. Em
Santa Catarina, só 2,1% dos do-
micílios tinham renda inferior a
esse valor.

Segundo o Censo, a popula-
ção total do Brasil alcançou a
marca de 190.755.799 habitan-
tes em 2010 — um aumento de
quase 20 vezes em relação ao
primeiro recenseamento, reali-
zado em 1872, quando o país ti-
nha 9.930.478 habitantes.

Trabalho infantil
O presidente do IBGE, Eduardo
Nunes Ferreira, chamou a atenção
para o fato de que 132 mil domicí-
lios eram chefiados por crianças
com idade entre 10 e 14 anos. Fer-
reira considerou que o número
não é expressivo, mas aponta
mais uma evidência do peso que o
trabalho infantil ainda representa
no sustento de muitas famílias.

O demógrafo Reinaldo Grego-
ri, sócio da consultoria Cognatis,
destaca que é preciso aguardar

outros resultados do Censo, es-
pecialmente a quantidade de
pessoas com idade de 10 a 14 anos
que trabalham, para mensurar a
presença do trabalho infantil.
“Essa questão de quem é o chefe
do domicílio não é objetiva. O
chefe é quem se diz chefe”, afir-
ma. “Como a população está en-
velhecendo, aumentaram domi-
cílios em que pessoa mais velha e
quem de fato traz renda é a crian-
ça, porque há mais oportunida-
des para todo mundo”. ■ D.H.
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O ALARGAMENTO DA PIRÂMIDE ETÁRIA BRASILEIRA

A fatia de pessoas até 25 anos diminuiu e a acima de 60 anos aumenta

EM 50 ANOS A POPULAÇÃO
MIGROU DAS ÁREAS RURAIS
PARA AS CIDADES

Fonte: IBGE
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Quase 132 mil
domicílios, por outro
lado, são chefiados
por crianças
entre 10 e 14 anos,
provando o peso
do trabalho
infantil no sustento
das famílias
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