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Composição etária das mulheres paulistas 
Evolução da população feminina, por grandes grupos etários, 
1950-2050, em milhões

Distribuição da população feminina, por grandes grupos 
etários, 1950-2050, em %

Fonte: Fundação Seade. Sistema de Projeções Populacionais.

Mudanças relevantes são observadas na composição etária das mulheres 
paulistas no período de cem anos. Em 1950, aquelas com 60 anos e mais 
representavam 4,5% da população estadual e o grupo com até 15 anos 
participava com 38,2%. Em 2021, essas proporções se igualam em 17%. 
Já em 2050, 32,6% estarão na faixa de idades mais avançadas, enquanto 
13,4% na de mais jovens. O conjunto de mulheres entre 15 e 59 anos teve 
seu ápice em 2010, concentrando 66,7% da população feminina paulista, 
diminuindo a partir de então.

Participação das mulheres com até 15 anos na população 
municipal, 2021, em %

Participação das mulheres com 60 anos e mais na população 
municipal, 2021, em %

A participação da população feminina com menos de 15 anos varia 
muito entre os municípios e é regionalmente diferenciada. Há maior 
concentração de mulheres mais jovens nos municípios ao sul e a leste 
do estado, enquanto a oeste e ao norte essas proporções se reduzem. 
Em 244 municípios, a proporção supera o intervalo que contém a média 
estadual, destacando-se Bom Sucesso de Itararé (24,5%) e Buri (24,1%). 
Já em 214 essa proporção é inferior, especialmente em Floreal (11,0%) e 
Álvares Florence (11,4%).

Já a participação de mulheres com 60 anos e mais difere da distribuição 
regional das mais jovens. As maiores representatividades estão a oeste 
e ao norte do estado, enquanto os municípios ao sul apresentam as 
menores proporções de mulheres acima desse limite etário. Em 2021, 
315 municípios registram valores acima do intervalo que abrange a média 
estadual, como Santana da Ponte Pensa (31%) e Floreal (30,8%). Outros 
202 estão abaixo desse intervalo, como Engenheiro Coelho (10,2%) e 
Bom Sucesso de Itararé (10,5%).

Em 2021, o conjunto de mulheres paulistas chega a 23 milhões e 
concentra 51,3% da população estadual. Trata-se de um ano peculiar, 
uma vez que o contingente de mulheres com menos de 15 anos se iguala 
ao daquelas de 60 anos e mais: são 4,1 milhões em cada grupo. Segundo 
a projeção do Seade para 2050, a população feminina com idades mais 
avançadas quase dobrará seu volume, atingindo 7,9 milhões, enquanto  
a das mais jovens irá se reduzir em 27%, alcançando 3,2 milhões.  
As mulheres de 15 a 59 anos hoje são 14,9 milhões.
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