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 Objetivos:

i) Identificar a variação da magnitude da pobreza e
ii) Analisar as características da renda domiciliar e condições para o desenvolvimento de habilidades das

crianças e adolescentes em 2021, comparando crianças e adolescentes pobres com aqueles
pertencentes a domicílios dentre as 20%maiores rendas.

 Fonte de dados: microdados da PNAD Contínua.

 Para definição de pobres foram utilizadas a linha regionalizada de pobreza monetária proposta pelo
Ipea, IBGE e CEPAL, atualizadas para o período de referência. Para as 20% maiores rendas, foram
considerados domicílios em que a renda domiciliar per capita está entre as 20% maiores rendas
domiciliares per capita do Brasil (ou da região de referência).
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● A análise proposta tem o objetivo de fornecer uma gama de
informações que possibilitem caracterizar a renda domiciliar
per capita dos domicílios em que residem crianças e
adolescentes pobres.

● Esse objetivo visa a articulação de informações que auxiliem
na definição de intervenções para a redução das
desigualdades, proporcionando maior igualdade de
oportunidades, propulsora para amobilidade social;

● Para tanto, partiremos da análise de crianças e
adolescentes de 0 a 17 anos, abrangendo o jovem até a
idade máxima considerada para a educação básica
obrigatória no Brasil.

Pobreza de 
crianças e 

adolescentes
(0 a 17 anos)
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Por que olhar para 
pobreza na faixa etária de 
0 a 17 anos?
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● Lançaremos olhar à renda domiciliar per capita1 e à pobreza monetária,
por três razões principais:
i. a identificação de indícios de baixa mobilidade intergeracional na

base da pirâmide social exige a análise da correlação entre a renda
do pai (responsável) e preditores da renda do filho (insumos na
função de produção de capital humano do filho e indicadores
intermediários de resultados educacionais), ou seja, deve-se partir da
renda domiciliar se queremos tratar de mobilidade intergeracional da
renda;

ii. métricas de pobreza monetária são menos subjetivas e se baseiam
em parâmetros mais bem fundamentados do que de outras
dimensões de pobreza;

iii. na maioria dos casos os governos se orientam pelo critério de renda
para definir elegibilidade a programas sociais.

Por que pobreza 
monetária?

1 A renda domiciliar per capita é composta pela soma dos rendimentos habituais de todos os trabalhos e
rendimentos efetivos de outras fontes dos componentes do domicílio (excetuando pessoas cuja condição
no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico) dividida pelos
componentes do domicílio (com as mesmas exceções).
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Por que olhar para 
pobreza monetária?
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• Pobres: crianças e adolescentes que compõem1 domicílios
em que a renda domiciliar per capita é abaixo da linha da
pobreza selecionada para análise.

• 20% maiores rendas: crianças e adolescentes que vivem em
domicílios em que a renda domiciliar per capita está entre as
20% maiores rendas domiciliares per capita do Brasil (ou da
UF de referência).

Definição
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1 Não são consideradas componentes do domicílio pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado
doméstico ou parente do empregado doméstico.

Grupos de renda
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Como evoluiu a pobreza monetária entre crianças 
e adolescentes no Brasil de 2020 para 2021?
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Como evoluiu a pobreza monetária no Brasil entre crianças e adolescentes de 
0 a 17 anos de 2020 para 2021?
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 Entre os anos de 2019 e 2020 houve uma redução da pobreza entre crianças e adolescentes no Brasil (acesse a
apresentação aqui). No entanto, essa redução não se sustentou e, em 2021, milhões de crianças e adolescentes
voltaram a viver em situação de pobreza.

 De 2020 para 2021 foi o período em que houve o maior aumento no percentual de crianças e adolescentes pobres de
um ano para outro, tendo alcançado seu maior nível desde 2012.



2020

• Houve um aumento de 7,8 pontos percentuais (p.p.) no número de crianças e adolescentes
pobres, o que equivale a uma adição de 4,11 milhões de crianças e adolescentes em situação
de pobreza.

• Subiu, ainda, em R$ 14,85 o hiato médio de renda, somando 0,94 bilhão de reais no hiato total
de renda mensal, no ano de 2021. Ou seja, além do aumento do número e crianças pobres, a
intensidade média dessa pobreza também aumentou.
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2021
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Como evoluiu a pobreza monetária no Brasil entre crianças e adolescentes de 
0 a 17 anos de 2020 para 2021?



2020

2021

+7,5 +8,1 +5,2 +9,5 +9,7 +7,3 +7,7Diferença em 
pontos percentuais +0,5
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Por sexo, cor ou raça e área de residência
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Como evoluiu a pobreza monetária no Brasil entre crianças e adolescentes de 
0 a 17 anos de 2020 para 2021?



2020
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2021

Por faixa etária

Diferença em 
pontos percentuais +8,1 +7,1+8,6 +7,3

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como evoluiu a pobreza monetária no Brasil entre crianças e adolescentes de 
0 a 17 anos de 2020 para 2021?
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2020

2021

+4,0 +12,9Diferença em pontos 
percentuais +10,9

Por região

+5,5 +2,6

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como evoluiu a pobreza monetária no Brasil entre crianças e adolescentes de 
0 a 17 anos de 2020 para 2021?



Percentual de pobres por região de residência

Como evoluiu a pobreza monetária no Brasil entre crianças e adolescentes de 
0 a 17 anos?

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

www.imdsbrasil.org Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2019-
2020

12



www.imdsbrasil.org 13

2020

2021

+3,9 +12,8Diferença em pontos 
percentuais +11,3

Por região e cor ou raça

+7,6 +6,0

Negros Brancos

+4,1 +13,7 +10,3 +3,0 +1,6

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como evoluiu a pobreza monetária no Brasil entre crianças e adolescentes de 
0 a 17 anos de 2020 para 2021?
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Como evoluiu a pobreza monetária no Brasil entre crianças e adolescentes de 
0 a 17 anos de 2020 para 2021?

Variação por estados

MT RS TO SC RJ PR SP DF GO MS AM RR MG AC PE ES AP CE PI AL PB RO PA MA BA SE RN

2020 14,0      17,6      34,7      9,4         29,0      15,9      19,5      14,9      15,6      12,3      51,6      43,1      12,6      43,0      50,4      13,8      45,1      38,8      42,8      46,1      43,6      22,8      37,4      49,7      42,9      37,6      37,4      

2021 14,7      18,5      36,2      12,8      32,7      19,7      24,0      19,8      20,5      18,3      58,9      50,9      20,8      52,8      60,5      24,3      55,6      49,5      54,3      57,9      55,7      37,2      51,8      64,3      57,6      53,7      54,5      

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021
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Categorias Indicadores
Pobres

2020 2021

Atividade Econômica 

1. Ocupados com rendimento no domicílio (14 a 17 anos) (%) 2,6 3,5

2. População economicamente ativa no domicílio (18 a 64 anos) (%) 53,8 58,4

2.1 Ocupados com rendimento no domicílio (18 a 64 anos) (%) 33,3 38,3

2.2 Desocupados no domicílio (18 a 64 anos) (%) 18,8 18,7

3. Ocupados com rendimento no domicílio (65 ou mais) (%) 8,8 7,3

Posição na ocupação e 
contribuição à previdência 
social  (entre ocupados)

1. Trabalhadores com carteira assinada no domicílio (18 a 64 anos) (%) 25,7 23,2

2. Trabalhadores sem carteira assinada no domicílio (18 a 64 anos) (%) 29,8 33,5

3. Trabalhadores por conta própria no domicílio (18 a 64 anos) (%) 35,7 36,4

4. Trabalhadores sem carteira assinada que não contribuem para a 
previdência no domicílio (18 a 64 anos) (%) 28,7 32,3

5. Trabalhadores por conta própria que não contribuem para a 
previdência no domicílio (18 a 64 anos) (%) 32,2 32,6

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como evoluíram as características da renda domiciliar no Brasil entre crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos de 2020 para 2021? 

*No dashboard denominado Características da Renda Domiciliar Per Capita no Brasil, disponível no site, pode-se encontrar outras categorias e subcategorias de
Atividade Econômica, Posição na Ocupação e Contribuição à Previdência Social (entre ocupados).

 Observa-se um aumento do percentual de crianças e adolescentes vivendo em domicílios com pessoas na PEA, e isso 
decorre da recuperação do mercado de trabalho (ocupados no domicílios). Neste aumento da taxa de ocupação, 
predomina o trabalhador sem carteira (aumento de 3,7 p.p).
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Categoria Indicadores
Pobres

2020 2021

Participação na 
renda 

(tipo de 
rendimento)

1. Parcela da renda domiciliar proveniente do trabalho (%) 43,4 51,2

2. Parcela da renda domiciliar proveniente de outras fontes, não trabalho (%) 50,6 43,6

2.1. Parcela da renda domiciliar proveniente de transferências sociais (%) 42,2 34,3

2.1.1. Parcela da renda domiciliar proveniente do Bolsa Família(%) 14,7 16,3

2.1.2. Parcela da renda domiciliar proveniente de outros programas sociais (%) 24,7 15,4

2.2. Parcela da renda domiciliar proveniente de aposentadoria ou pensão pública inclusive 
rural) (%) 5,2 4,6

2.3. Parcela da renda domiciliar proveniente de renda de transferência entre privados (%) 3,8 3,6

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como evoluíram as características da renda domiciliar no Brasil entre crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos de 2020 para 2021? 

* No dashboard denominado Características da Renda Domiciliar Per Capita no Brasil, disponível no site, pode-se consultar a parcela da renda domiciliar proveniente do trabalho e
de outras fontes, não trabalho, pertencentes a outras subcategorias.

 Aumento da parcela do rendimento do trabalho em domicílios pobres com crianças e adolescentes. 
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Categoria Indicadores
Pobres

2020 2021

Renda média 
(entre quem recebe)

1. Renda média proveniente do trabalho (R$) 851,3 829,2

2. Renda média proveniente de outras fontes, não trabalho (R$) 605,6 402,9

2.1 Renda média proveniente de transferências sociais (R$) 557,5 335,8

2.1.1 Renda média proveniente do Bolsa Família (R$) 256,0 267,3

2.1.2 Renda média proveniente de outros programas sociais (R$) 732,2 303,3

2.2 Renda média proveniente de aposentadoria ou pensão pública inclusive rural) (R$) 1.150,3 1.061,4

2.3 Renda média proveniente de renda de transferência entre privados (R$) 314,1 280,6

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como evoluíram as características da renda domiciliar no Brasil entre crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos de 2020 para 2021? 

* No dashboard denominado Características da Renda Domiciliar Per Capita no Brasil, disponível no site, pode-se consultar a renda média (entre quem recebe) proveniente do
trabalho e de outras fontes, não trabalho, pertencentes a outras subcategorias.

 Há ligeira queda do rendimento médio proveniente do trabalho nas famílias que tem pessoas que trabalham (que decorre de 
efeito composição, com reentrada no mercado de trabalho de trabalhadores com menores salários).

 O movimento mais notável é a queda das transferências sociais, em decorrência do encerramento do auxílio emergencial ao 
longo de boa parte de 2021.
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Categoria Indicadores
Pobres

2020 2021

Composição da renda domiciliar 
per capita

1. Renda domiciliar per capita (R$) 227,2 210,2

2. Renda do trabalho per capita (R$) 118,2 134,2

3. Renda de outras fontes, não trabalho, per capita (R$) 109,0 76,0

3.1 Renda de transferências sociais per capita (R$) 87,9 53,4

3.1.1 Renda do Bolsa Família per capita (R$) 18,4 20,6

3.1.2 Renda de outros programas sociais per capita (R$) 61,2 25,1

3.2 Renda de aposentadoria ou pensão pública inclusive rural) per capita (R$) 13,6 14,4

3.3 Renda de transferência entre privados per capita (R$) 6,8 7,5

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como evoluíram as características da renda domiciliar no Brasil entre crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos de 2020 para 2021? 

* No dashboard denominado Características da Renda Domiciliar Per Capita no Brasil, disponível no site, pode-se consultar a renda domiciliar per capita, pertencentes a outras
subcategorias.

 O aumento do hiato médio de pobreza observado em slide anterior decorre exclusivamente da renda de outras fontes, e dentre 
essas, exclusivamente em virtude da cessação precoce do auxílio emergencial. Parte da queda das transferências é compensada 
por aumento da renda do trabalho.
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Como se diferenciam as características da 
renda domiciliar de crianças e adolescentes 

de 0 a 17 anos pobres e aqueles 
pertencentes aos domicílios com as 20% 

maiores rendas em 2021? 

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021
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Como se diferenciam as características da renda domiciliar entre crianças e adolescentes de 0 a 
17 anos pobres e aqueles pertencentes aos domicílios com as 20% maiores rendas em 2021? 

Categoria Indicadores Pobres 20% maiores rendas

Participação na renda 
(tipo de rendimento)

1. Parcela da renda domiciliar proveniente do trabalho (%) 51,2 91,0

1.1 Parcela da renda domiciliar proveniente do trabalho principal (%) 51,0 87,3

1.2 Parcela da renda domiciliar proveniente de outros trabalhos (%) 0,1 3,8

2. Parcela da renda domiciliar proveniente de outras fontes, não trabalho (%) 43,6 9,0

2.1. Parcela da renda domiciliar proveniente de transferências sociais (%) 34,3 0,3

2.1.1. Parcela da renda domiciliar proveniente do BPC-LOAS (%) 2,1 0,0

2.1.2. Parcela da renda domiciliar proveniente do Bolsa Família(%) 16,3 0,0

2.1.3 Parcela da renda domiciliar proveniente do seguro desemprego ou seguro defeso (%) 0,5 0,2

2.1.4 Parcela da renda domiciliar proveniente de outros programas sociais (%) 15,4 0,1

2.2. Parcela da renda domiciliar proveniente de aposentadoria ou pensão pública inclusive rural) (%) 5,2 5,4

2.3. Parcela da renda domiciliar proveniente de renda de ativos (%) 0,3 2,2

2.3.1 Parcela da renda domiciliar proveniente de aluguel ou arrendamento (%) 0,2 1,4

2.3.2 Parcela da renda domiciliar proveniente de outros rendimentos (%) 0,2 0,8

2.4.  Parcela da renda domiciliar proveniente de renda de transferência entre privados (%) 3,8 1,0

* No dashboard denominado Características da Renda Domiciliar Per Capita no Brasil, disponível no site, pode-se consultar a parcela da renda domiciliar proveniente do trabalho e de outras
fontes, não trabalho, pertencentes a outras subcategorias.
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Como se diferenciam as características da renda domiciliar entre crianças e adolescentes de 0 a 
17 anos pobres e aqueles pertencentes aos domicílios com as 20% maiores rendas em 2021? 

Categoria Indicadores Pobres 20% maiores 
rendas

Renda média 
(entre quem recebe)

1. Renda média proveniente do trabalho (R$) 829,2 7.746,9 

1.1 Renda média proveniente do trabalho principal (R$) 827,0 7.327,3

1.2 Renda média proveniente de outros trabalhos (R$) 269,9 4.047,3

2. Renda média proveniente de outras fontes, não trabalho (R$) 402,9 3.088,4 

2.1 Renda média proveniente de transferências sociais (R$) 335,8 613,2 

2.1.1 Renda média proveniente do BPC-LOAS (R$) 1.102,0 1.110,4

2.1.2 Renda média proveniente do Bolsa Família (R$) 267,3 164,3

2.1.3 Renda média proveniente do seguro desemprego ou seguro defeso (R$) 1.148,0 1.697,3

2.1.4 Renda média proveniente de outros programas sociais (R$) 303,3 386,0 

2.2 Renda média proveniente de aposentadoria ou pensão pública inclusive rural) 1.061,4 4.011,7

2.3 Renda média proveniente de renda de ativos (R$) 351,2 2.631,6

2.3.1 Renda média proveniente de aluguel ou arrendamento (R$) 468,5 2.479,8

2.3.2 Renda média proveniente de outros rendimentos (R$) 270,4 2.572,1

2.4 Renda média proveniente de renda de transferência entre privados (R$) 280,6 1.973,6

* No dashboard denominado Características da Renda Domiciliar Per Capita no Brasil, disponível no site, pode-se consultar a parcela da renda domiciliar proveniente do trabalho e de outras
fontes, não trabalho, pertencentes a outras subcategorias.
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Atividade Econômica 

Ocupados com rendimento no domicílio - 18 a 64 anos (%)

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como se diferenciam as características da renda domiciliar entre crianças e adolescentes de 0 a 
17 anos pobres e aqueles pertencentes aos domicílios com as 20% maiores rendas  em 2021? 

Trabalhadores por conta própria no domicílio - 18 a 64 anos (%)
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Posição na ocupação (entre ocupados)
Trabalhadores com carteira assinada ou funcionários públicos estatuários ou militares no 
domicílio - 18 a 64 anos (%)

Trabalhadores sem carteira assinada no domicílio - 18 a 64 anos (%)

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como se diferenciam as características da renda domiciliar entre crianças e adolescentes de 0 a 
17 anos pobres e aqueles pertencentes aos domicílios com as 20% maiores rendas em 2021? 
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 Soma-se aqui trabalhadores celetistas 
com estatutários como medida de 
qualidade do posto.

 Em todas as regiões, crianças pobres 
vivem em domicílios com menor 
percentual de trabalhadores com 
carteira assinada e/ou estatutários do 
que as crianças “ricas”. O oposto ocorre 
em relação ao percentual de 
trabalhadores sem carteira.
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Como se diferenciam as condições para o 
desenvolvimento de habilidades entre 
crianças e adolescentes de 0 a 17 anos 

pobres e aqueles pertencentes aos domicílios 
com as 20% maiores rendas em 2021? 

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021
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Categorias Indicadores Pobres 20% maiores rendas

Educação 
dos 

coabitantes

Vivem com responsáveis que não completaram 4 anos de estudo(%) 13,3 0,7 

Vivem com responsáveis que não completaram o ensino fundamental (%) 47,9 4,0 

Vivem com responsáveis que não completaram o ensino médio (%) 68,7 8,1 

Vivem com responsáveis que não completaram o ensino superior (%) 97,0 34,7 

Composição 
do domicílio 

Vivem com responsável e o cônjuge do responsável (%) 65,6 87,3

Vivem com responsável mulher, sem cônjuge do responsável (%) 31,8 9,8

Resultados 
parciais da 
educação 

1 ano ou mais de defasagem idade-série (%) 37,1 15,3 

2 anos ou mais de defasagem idade-série (%) 13,9 2,6 

Analfabetos (a partir de 8 anos) (%) 4,9 0,6 

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como se diferenciam as condições para o desenvolvimento de habilidades entre crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos pobres e aqueles pertencentes aos domicílios com as 20% maiores 
rendas em 2021? 
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Nos slides a seguir, são apresentados gráficos que trazem resultados dos pobres e dos 20% mais ricos, segundo as
regiões brasileiras. A partir deles evidencia-se:

 Famílias pobres têm pais menos escolarizados, o que decorre da correlação entre renda e educação.

 Ter pais mais escolarizados tem impacto além da renda domiciliar sobre as crianças: aumenta o capital cultural do lar

(por exemplo, o número de palavras aos quais a criança tem contato nos estágios iniciais do desenvolvimento

cerebral); permite aos pais acompanharem melhor os estudos dos filhos; melhora a qualidade das escolhas dos pais

em relação à trajetória educacional dos filhos, etc.

 Quase 100% das crianças mais pobres vivem com responsáveis que não completaram o ensino superior.

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

VEJA OS GRÁFICOS NO PRÓXIMO SLIDE

Como se diferenciam as condições para o desenvolvimento de habilidades entre crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos pobres e aqueles pertencentes aos domicílios com as 20% maiores 
rendas em 2021? 
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Vivem com responsáveis que não completaram o ... (%)

Ensino fundamental

Ensino médio

Ensino superior

Educação dos coabitantes por região

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como se diferenciam as condições para o desenvolvimento de habilidades entre crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos pobres e aqueles pertencentes aos domicílios com as 20% maiores 
rendas em 2021? 
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Vivem com responsável ... (%)

e o cônjuge do responsável

mulher, sem o cônjuge do responsável

Composição do domicílio por região

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como se diferenciam as condições para o desenvolvimento de habilidades entre crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos pobres e aqueles pertencentes aos domicílios com as 20% maiores 
rendas em 2021? 

 A presença de responsável e cônjuge geralmente 
tende a ser importante suporte para o 
desenvolvimento da criança e dos adolescente, na 
medida em que o tempo dos pais pode ser 
compartilhado entre geração de renda e 
investimento nos filhos. 

 Famílias pobres têm, em todas as regiões, maior 
incidência de lares sem cônjuge do responsável. 
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2 anos ou mais de defasagem idade-série (%)

Analfabetos (a partir de 8 anos) (%)

Resultados parciais da educação por região

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como se diferenciam as condições para o desenvolvimento de habilidades entre crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos pobres e aqueles pertencentes aos domicílios com as 20% maiores 
rendas em 2021? 

 Em todas as regiões, a probabilidade de distorção 
idade-série é maior no domicílios mais pobres. No 
Centro-sul, a distorção idade-série entre os mais 
ricos é próxima a zero.

 Entre as crianças e adolescentes mais pobres, a 
taxa de analfabetismo é de 6% no Norte e no 
Nordeste.
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Por raça ou cor 

Categorias Indicadores
Pobres 20% maiores rendas

Brancos Negros Brancos Negros

Educação dos 
coabitantes

Vivem com responsáveis que não completaram 4 anos de estudo(%) 10,5 14,3 0,4 1,2 

Vivem com responsáveis que não completaram o ensino fundamental (%) 43,8 49,5 3,4 5,5 

Vivem com responsáveis que não completaram o ensino médio (%) 64,5 70,3 6,9 11,1 

Vivem com responsáveis que não completaram o ensino superior (%) 95,2 97,6 31,6 42,7 

Composição 
do domicílio 

Vivem com responsável e o cônjuge do responsável (%) 64,3 66,1 87,9 85,9 

Vivem com responsável mulher, sem cônjuge do responsável (%) 33,1 31,4 9,3 11,2 

Resultados 
parciais da 
educação 

1 ano ou mais de defasagem idade-série (%) 33,3 38,4 14,2 18,5 

2 anos ou mais de defasagem idade-série (%) 11,1 14,8 2,3 3,3 

Analfabetos (a partir de 8 anos) (%) 3,6 5,4 0,7 0,4 

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021

Como se diferenciam as condições para o desenvolvimento de habilidades entre crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos pobres e aqueles pertencentes aos domicílios com as 20% maiores 
rendas em 2021? 

 Ser preto ou pardo está associado a mais vulnerabilidade, mesmo controlado para a renda. Com efeito, dentre os pobres pretos 
ou pardos, um percentual maior tem responsáveis menos escolarizados. Também há maior incidência de atraso escolar entre os 
negros do que entre os brancos pobres.



Apêndice
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Valores da Linha de 
Pobreza Regionalizada

Região

Rio de Janeiro - Área Metropolitana
Rio de Janeiro - Área Urbana
Rio de Janeiro - Área Rural
São Paulo - Área Metropolitana
São Paulo - Área Urbana
São Paulo - Área Rural
Belo Horizonte - Área Metropolitana
Sudeste - Área Urbana
Sudeste - Área Rural
Porto Alegre - Área Metropolitana
Curitiba - Área Metropolitana
Sul - Área Urbana
Sul - Área Rural
Fortaleza - Área Metropolitana
Recife - Área Metropolitana
Salvador - Área Metropolitana
Nordeste - Área Urbana
Nordeste - Área Rural
Belém - Área Metropolitana
Norte - Área Urbana
Norte - Área Rural
Distrito Federal - Área Metropolitana
Centro-Oeste - Área Urbana
Centro-Oeste - Área Rural

Pobreza 
(reais)

439,23         
372,56         
337,27         
443,16         
392,17         
317,66         
345,11         
309,82         
262,76         
490,22         
403,94         
384,33         
352,96         
349,03         
458,84         
431,39         
396,09         
352,96         
392,17         
403,94         
352,96         
380,41         
329,43         
286,29         

● Propostas pelo Ipea, IBGE e CEPAL considerando a
estrutura de cestas de consumo regionais e ajustada para
valores de 2021

● A análise a partir de linhas regionalizadas permite captar
diferenças entre custos de vida e padrões de consumo que
se diferenciam regionalmente, possibilitando análises mais
acuradas.

• As UFs que não apresentam uma linha específica, recebem
o valor da região, de acordo com a área de residência.

• Por exemplo, São Paulo apresenta linhas específicas para
cada área: urbana metropolitana, urbana não metropolitana
e rural;

• Por outro lado, ao Maranhão é aplicada a linha do Nordeste.
• Ou seja, para a área rural do Maranhão, aplicamos o

valor da área rural do Nordeste; para a área urbana do
Maranhão, aplicamos o valor da área urbana do
Nordeste.

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021



www.imdsbrasil.org 33

• Os tipos de rendimento foram definidos conforme apresentado abaixo:

Apêndice

Pobreza monetária de crianças e adolescentes no Brasil: 2020-2021
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• Hiato médio de renda – somatório das distâncias, em termos monetários, entre a renda domiciliar per
capita das pessoas em situação de pobreza e a linha de pobreza, dividido pelo número de pessoas em
situação de pobreza. Representa o hiato total da renda dividido pelo número de pobres.

• Hiato total de renda – multiplicação do hiato médio de renda pelo número total de pobres. Também
conhecido como o volume necessário de recursos para promover a erradicação da pobreza, caso fosse
perfeitamente alocado*.

* As medidas apresentadas para a análise sobre a pobreza são baseadas nas rendas declaradas na PNAD Contínua e nas linhas
selecionadas para análise. Assim, o volume necessário de recursos para a erradicação da pobreza representa o montante que seria
necessário para elevar a renda per capita de cada pessoa em situação de pobreza até a linha da pobreza. A exemplo, esse seria o
volume gasto caso fosse realizado um programa de transferência de renda que transferisse o montante exato para que cada pessoa
alcançasse a linha da pobreza, desconsiderando possíveis custos operacionais.
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• Vivem com o responsável e o cônjuge do responsável(%)
O indicador representa o percentual de crianças e/ou adolescentes (0 a 17 anos), exceto aquelas que ocupam o
domicílio na condição de responsável pelo domicílio ou cônjuge, que vivem com responsável pelo domicílio e cônjuge do
responsável.

• Vivem com responsável mulher, sem cônjuge do responsável (%)
O indicador representa o percentual de crianças e/ou adolescentes (0 a 17 anos), exceto aquelas que ocupam o 
domicílio na condição de responsável pelo domicílio ou cônjuge, que vivem com responsável pelo domicílio mulher e 
sem cônjuge do responsável.

Composição do domicílio
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• Vivem com responsáveis que não completaram 4 anos de estudo (%)
O indicador representa o percentual de crianças e/ou adolescentes (0 a 17 anos) que vivem com responsável pelo
domicílio e/ou cônjuge do responsável, se houver, que não completaram 4 anos de estudo. Sobre o cálculo do indicador:
caso o domicílio tivesse cônjuge e ambos (responsável pelo domicílio e cônjuge) não completaram 4 anos de estudo, foi
considerada condição atendida (1); caso o domicílio tivesse cônjuge e apenas um dos dois não completou 4 anos de
estudo, foi considerada condição parcialmente atendida (0,5); e, caso o domicílio não tivesse cônjuge e o responsável
fosse analfabeto, foi considerada condição atendida (1). Os demais casos não atenderam à condição (0). Não foram
consideradas crianças e/ou adolescentes que ocupam o domicílio na condição de responsável pelo domicílio ou cônjuge.

• Vivem com responsáveis que não completaram o ensino fundamental (%)
O indicador representa o percentual de crianças e/ou adolescentes (0 a 17 anos) que vivem com responsável pelo
domicílio e/ou cônjuge do responsável, se houver, que não completaram o ensino fundamental. Sobre o cálculo do
indicador: caso o domicílio tivesse cônjuge e ambos (responsável pelo domicílio e cônjuge) não tivessem completado o
ensino fundamental, foi considerada condição atendida (1); caso o domicílio tivesse cônjuge e apenas um dos dois não
tivesse completado o ensino fundamental, foi considerada condição parcialmente atendida (0,5); e, caso o domicílio não
tivesse cônjuge e o responsável não tivesse completado o ensino fundamental, foi considerada condição atendida (1).
Os demais casos não atenderam à condição (0). Não foram consideradas crianças e/ou adolescentes que ocupam o
domicílio na condição de responsável pelo domicílio ou cônjuge.

Educação dos coabitantes
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• Vivem com responsáveis que não completaram o ensino médio (%)
O indicador representa o percentual de crianças e/ou adolescentes (0 a 17 anos) que vivem com responsável pelo
domicílio e/ou cônjuge do responsável, se houver, que não completaram o ensino médio. Sobre o cálculo do indicador:
caso o domicílio tivesse cônjuge e ambos (responsável pelo domicílio e cônjuge) não tivessem completado o ensino
médio, foi considerada condição atendida (1); caso o domicílio tivesse cônjuge e apenas um dos dois não tivesse
completado o ensino médio, foi considerada condição parcialmente atendida (0,5); e, caso o domicílio não tivesse
cônjuge e o responsável não tivesse completado o ensino médio, foi considerada condição atendida (1). Os demais
casos não atenderam à condição (0). Não foram consideradas crianças e/ou adolescentes que ocupam o domicílio na
condição de responsável pelo domicílio ou cônjuge.

• Vivem com responsáveis que não completaram o ensino superior (%)
O indicador representa o percentual de crianças e/ou adolescentes (0 a 17 anos) que vivem com responsável pelo
domicílio e/ou cônjuge do responsável, se houver, que não completaram o ensino superior. Sobre o cálculo do indicador:
caso o domicílio tivesse cônjuge e ambos (responsável pelo domicílio e cônjuge) não tivessem completado o ensino
superior, foi considerada condição atendida (1); caso o domicílio tivesse cônjuge e apenas um dos dois não tivesse
completado o ensino superior, foi considerada condição parcialmente atendida (0,5); e, caso o domicílio não tivesse
cônjuge e o responsável não tivesse completado o ensino superior, foi considerada condição atendida (1). Os demais
casos não atenderam à condição (0). Não foram consideradas crianças e/ou adolescentes que ocupam o domicílio na
condição de responsável pelo domicílio ou cônjuge.

Educação dos coabitantes
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Resultados parciais de educação
• 1 ano ou mais de defasagem idade-série (%)
O indicador representa o percentual de crianças e/ou adolescentes (0 a 17 anos), estudantes do ensino fundamental ou
médio, que estão com 1 ano ou mais de defasagem idade-série. Defasagem idade-série é a diferença entre a idade do
aluno e a idade recomendada para a série que ele está cursando.

• 2 anos ou mais de defasagem idade-série (%)
O indicador representa o percentual de crianças e/ou adolescentes (0 a 17 anos), estudantes do ensino fundamental ou
médio, que estão com 2 anos ou mais de defasagem idade-série. Defasagem idade-série é a diferença entre a idade do
aluno e a idade recomendada para a série que ele está cursando.

• Analfabetos (a partir de 8 anos) (%)
O indicador representa o percentual de crianças e/ou adolescentes de 8 a 17 anos de idade que são analfabetas.
Conforme IBGE, são considerados analfabetos aqueles que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples,
no idioma que conhecem.
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Características da Renda Domiciliar
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• População economicamente ativa do domicílio (18 a 64 anos) (%)
O percentual da população economicamente ativa no domicílio (18 a 64 anos) foi obtido a partir da razão entre o número de
pessoas de 18 a 64 anos ocupadas ou desocupadas na semana de referência da pesquisa no domicílio e o número total de
pessoas de 18 a 64 anos no domicílio. O resultado é obtido pela média do indicador entre crianças e/ou adolescentes em
domicílios com pessoas de 18 a 64 anos. Conforme o IBGE, pessoas ocupadas e desocupadas conformam a população
economicamente ativa.

• Ocupados com rendimento no domicílio (%)
O percentual de ocupados com rendimento no domicílio por faixa etária foi obtido a partir da razão entre o número de pessoas
nessa faixa etária no domicílio, ocupadas com rendimento do trabalho na semana de referência da pesquisa, e o número total de
pessoas nessa faixa etária no domicílio. O resultado é obtido pela média do indicador entre crianças e/ou adolescentes em
domicílios com pessoas nessa faixa etária. Conforme o IBGE, são classificadas como ocupadas na semana de referência as
pessoas que, nesse período, trabalharam pelo menos uma hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos,
mercadorias ou benefícios (moradia, alimentação, roupas, treinamento etc.), ou em trabalho sem remuneração direta em ajuda à
atividade econômica de membro do domicílio ou parente que reside em outro domicílio, ou, ainda, as que tinham trabalho
remunerado do qual estavam temporariamente afastadas nessa semana.

Atividade Econômica
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• Ocupados sem rendimento no domicílio (%)
O percentual de ocupados sem rendimento no domicílio por faixa etária foi obtido a partir da razão entre o número de pessoas
nessa faixa etária no domicílio, ocupadas sem rendimento do trabalho na semana de referência da pesquisa, e o número total de
pessoas nessa faixa etária no domicílio. O resultado é obtido pela média do indicador entre crianças e/ou adolescentes em
domicílios com pessoas nessa faixa etária. Conforme o IBGE, são classificadas como ocupadas na semana de referência as pessoas
que, nesse período, trabalharam pelo menos uma hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou
benefícios (moradia, alimentação, roupas, treinamento etc.), ou em trabalho sem remuneração direta em ajuda à atividade
econômica de membro do domicílio ou parente que reside em outro domicílio, ou, ainda, as que tinham trabalho remunerado do
qual estavam temporariamente afastadas nessa semana.

• Desocupados no domicílio (18 a 64 anos) (%)
O percentual de desocupados no domicílio (18 a 64 anos) foi obtido a partir da razão entre o número de pessoas de 18 a 64 anos
desocupadas na semana de referência da pesquisa no domicílio e o número de pessoas de 18 a 64 anos no domicílio. O resultado é
obtido pela média do indicador entre crianças e/ou adolescentes em domicílios com pessoas de 18 a 64 anos. Conforme o IBGE, são
classificadas como desocupadas na semana de referência as pessoas sem trabalho nessa semana que tomaram alguma providência
efetiva para consegui-lo no período de referência de 30 dias e que estavam disponíveis para assumi-lo na semana de referência.
Consideram-se também como desocupadas as pessoas sem trabalho na semana de referência que não tomaram providência efetiva
para consegui-lo no período de referência de 30 dias porque já o haviam conseguido e iriam começá-lo em menos de quatro meses
após o último dia da semana de referência.

Atividade Econômica
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• Fora da força de trabalho no domicílio (18 a 64 anos) (%)
O percentual da população fora da força de trabalho no domicílio (18 a 64 anos) foi obtido a partir da razão entre o número de
pessoas de 18 a 64 anos fora da força de trabalho na semana de referência da pesquisa no domicílio e o número de pessoas de 18
a 64 anos no domicílio. O resultado é obtido pela média do indicador entre crianças e/ou adolescentes em domicílios com pessoas
de 18 a 64 anos. Conforme o IBGE, são classificadas como fora da força de trabalho na semana de referência as pessoas que não
estavam ocupadas nem desocupadas nessa semana.

Atividade Econômica

• Contribuição à previdência por posição na ocupação no domicílio (18 a 64 anos) (%)
O percentual de trabalhadores em determinada posição na ocupação que contribuem para a previdência (18 a 64 anos) é obtido a
partir da razão entre o número de componentes do domicílio de 18 a 64 anos contribuintes à previdência social e o número total de
componentes do domicílio de 18 a 64 anos ocupados. O resultado é obtido pela média do indicador entre crianças e/ou adolescentes
em domicílios com pessoas de 18 a 64 anos ocupadas. Foi definida como contribuinte à previdência social, a pessoa ocupada na
semana de referência como conta própria, empregadora, empregada ou trabalhadora doméstica que contribuía pelo trabalho
principal para o instituto de previdência oficial federal, estadual ou municipal ou ocupada como empregada do setor público ou
militar.

Contribuição à previdência social
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Composição da renda domiciliar per capita
• Renda de determinada fonte per capita (R$)
A renda de determinada fonte per capita é obtida pela razão entre o somatório do rendimento dessa fonte no domicílio e a
quantidade de componentes do domicílio. O resultado é obtido pela média do indicador entre crianças e/ou adolescentes.

Participação na renda (tipo de rendimento)
• Parcela da renda domiciliar proveniente de determinada fonte (%)
A parcela da renda domiciliar proveniente de uma determinada fonte é obtida pela razão entre o somatório do rendimento dessa
fonte no domicílio e o somatório da renda domiciliar. O resultado é obtido pela média do indicador entre crianças e/ou adolescentes.

Renda Média (entre quem recebe)
• Renda média proveniente de determinada fonte (R$)
A renda média proveniente de uma determinada fonte é obtida pela razão entre o somatório do rendimento dessa fonte no
domicílio e a quantidade de pessoas que recebem rendimento dessa fonte no domicílio. O resultado é obtido pela média do
indicador entre crianças e/ou adolescentes em domicílios com esse tipo de rendimento.
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