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População chega a 205,5 milhões,
com menos brancos e mais pardos
e pretos

  

Entre 2012 e 2016, enquanto a população brasileira cresceu 3,4%, chegando a
205,5 milhões, o número dos que se declaravam brancos teve uma redução de
1,8%, totalizando 90,9 milhões. Já o número de pardos autodeclarados cresceu
6,6% e o de pretos, 14,9%, chegando a 95,9 milhões e 16,8 milhões,
respectivamente. É o que mostram os dados sobre moradores da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016, divulgados hoje pelo IBGE.

Nas pesquisas domiciliares do IBGE, a cor dos moradores é de�nida por
autodeclaração, ou seja, o próprio entrevistado escolhe uma das cinco opções do
questionário: branco, pardo, preto, amarelo ou indígena.

 

BRASIL Serviços Barra GovBr

   |   

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias.html?editoria=sociais
whatsapp://send?text=https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-pnad-c-moradores.html
http://brasil.gov.br/
http://www.servicos.gov.br/?pk_campaign=barrabrasil
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/pt/agencia-home.html
https://www.ibge.gov.br/


29/07/2018 IBGE | Agência de Notícias | População chega a 205,5 milhões, com menos brancos e mais pardos e pretos

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-pnad-c-moradores.html 2/4

 

A pesquisa mostra que, entre 2012 e 2016, a participação percentual dos brancos
na população do país caiu de 46,6% para 44,2%, enquanto a participação dos
pardos aumentou de 45,3% para 46,7% e a dos pretos, de 7,4% para 8,2%.

Há marcantes diferenças regionais na distribuição da população por cor ou raça,
o que pode ser explicado pelo processo de ocupação do território. No Sul, , 76,8%
da população se declarou branca, 18,7% parda e apenas 3,8% preta. Por outro
lado, na região Norte, 72,3% da população se declarou parda, 19,5% branca e
7,0% preta.

A gerente da pesquisa, Maria Lucia Vieira, ressaltou que a redução dos brancos e
aumento de pretos e pardos na população é uma tendência veri�cada ao longo
do tempo. “Até o Censo Demográ�co 2010, os brancos representavam mais da
metade da população e naquele ano, pretos e pardos ultrapassaram”, a�rmou.
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Segundo a pesquisadora isso decorre de dois fatores principais: “Há a tendência
da miscigenação, ou seja, que a população se misture e o grupo pardo cresça. E,
no caso do aumento da autodeclaração de pretos, tem um fator a mais: o
reconhecimento da população negra em relação à própria cor, que faz mais
pessoas se identi�carem como pretas”.

Texto: Adriana Saraiva 

Foto: Tânia Rêgo - Agência Brasil 

Arte: Helga Szpiz

 

Per�l dos Estados Brasileiros
Agricultura familiar e agroindústria recebem apoio estadual em todo o
país
Em 2017, todos os governos estaduais e do Distrito Federal declararam ter programas ou
ações de...

Per�l dos Municípios Brasileiros
Desastres naturais: 59,4% dos municípios não têm plano de gestão de
riscos
Dos 5.570 municípios brasileiros, mais da metade (59,4%) não contavam com instrumentos
de...

PNAD Contínua
Desocupação �ca estável, mas informalidade aumenta em maio
O contingente de empregados no setor privado sem carteira assinada aumentou 2,9% no
trimestre de...

PNAD Contínua
Comércio puxa alta na desocupação no trimestre encerrado em abril
Após melhoras em 2017, a taxa de desocupação voltou a crescer no trimestre integrado
por...
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mais notícias desta editoria

PNAD 2016: população idosa cresce 16,0% frente a 2012 e chega a 29,6 milhões 24/11/2017

    

Estatísticas Vitais
Livro discute harmonização entre dados do IBGE e do Ministério da
Saúde
O IBGE lança hoje a publicação “Sistemas de Estatísticas Vitais no Brasil: avanços,
perspectivas e...
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