
Indicadores de Pobreza 
no Ceará
Comparativo com o contexto do 
Nordeste e do Brasil (2012-2021)

Análise LEP – Nº 1

17 de agosto de 2022



Pobreza e Extrema pobreza no Ceará

2 Análise LEP - Nº1 17 de agosto de 2022

• Em 2021 os indicadores de pobreza apresentaram uma elevação significativa em relação ao

ano de 2020. O forte aumento ocorreu em praticamente todas as unidades da federação, mas

de forma mais significativa entre os estados mais pobres da região Nordeste.

• Para entender o forte aumento da pobreza em 2021, devemos considerar os movimentos dos

indicadores de pobreza em 2020. No ano que ficou marcado pelo inicio da pandemia de

Covid-19, os valores de renda e, consequentemente os indicadores de pobreza e extrema

pobreza, foram muito impactados pelas transferências do Auxilio Emergencial. O auxilio

emergencial foi bem sucedido em amortecer os impactos da recessão em 2020 sobre a renda

e pobreza.

• Detalhes sobre indicadores de pobreza e extrema pobreza em 2020 podem ser consultados no

Boletim Desenvolvimento Econômico em Foco (de 3 de março de 2021), publicado pelo LEP.

https://lepcaen.ufc.br/wp-content/uploads/2021/02/lep-deemfoco-2fev2021-1.pdf
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• Nesta breve análise trabalha-se com os dados de divulgação anual da Pesquisa Nacional

por Amostras de Domicílios Contínua (PNADC), levada a campo pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE). Calcula-se a renda domiciliar per capita com base nas

informações de rendimentos de todas as fontes e o número de pessoas declaradas como

membros de cada domicílio. Os valores de rendimentos foram ajustados a preços médios

de 2021 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

• Para o cálculo da proporção de pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza

adota-se as linhas recomendadas pelo Banco Mundial:

• Extrema pobreza: US$1,9/ dia (PPC 2011) ≈ R$168/ mês

• Pobreza: US$5,5/ dia (PPC 2011) ≈ R$487/ mês

Os valores da linha de pobreza também são ajustados pelo IPCA a valores de 2021.
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Proporção de pessoas em 
situação de extrema pobreza.

Fonte: IBGE/ PNAD Contínua.

Linha de pobreza do Banco Mundial. 
US$1.9 / dia ~ R$ 168/ mês.
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Proporção de pessoas em 
situação de pobreza.

Fonte: IBGE/ PNAD Contínua.

Linha de pobreza do Banco Mundial. 
US$5,5 / dia ~ R$ 487/ mês.
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• Após a recessão de 2015/2016 a pobreza estava declinando de forma modesta, e extrema

pobreza se manteve praticamente estável, com a recuperação modesta da economia entre

2017 e 2019.

• Em 2020 os indicadores de pobreza e extrema pobreza foram afetados por diversos fatores.

Aumento do desemprego e redução da renda do trabalho poderiam impactar negativamente

estes indicadores, mas se observou a predominância do impacto do Auxílio Emergencial

sobre a renda das famílias mais pobres.

• Em 2021, 14,6% da população cearense se encontrava em situação de extrema pobreza.

Uma posição relativamente mais confortável em relação ao contexto médio da região

Nordeste, que apresentou uma proporção agregada de 16,5%. No Brasil esse percentual era

de 8,4%.
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• Para 2021, o número estimado de pessoas em situação de extrema pobreza correspondia a

um contingente estimado de 1,350 milhão de pessoas (14,6%). As estimativas de anos

anteriores apontem que esse contingente era de 1,120 milhão em 2019 (12,3%) e de 841

mil pessoas em 2020 (9,2%).

• Por sua vez, quando considerada a linha de pobreza, o número de pessoas em situação de

pobreza em 2021 foi estimado em aproximadamente 4,129 milhões de pessoas, o que

correspondia a uma proporção de 44,7% da população cearense. Em 2020 a estimativa era

de 3,533 milhões de pessoas em situação de pobreza, uma proporção de 38,47%. Em 2019,

antes dos efeitos decorrentes da pandemia de Covid-19, a proporção de pobres foi

estimada em 41,78%, equivalente a 3,813 milhões de pessoas.
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