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Resumo 
As taxas de crescimento populacional carregam toda a história demográfica de uma 
população. Essas taxas expressam as mudanças que ocorreram no tamanho da 
população, em um especifico período de tempo, decorrente das variações da 
fecundidade, mortalidade e migração. Logo, essas três componentes demográficas 
interferem diretamente na estrutura etária da população. Diante disso, este estudo tem 
como objetivo analisar o efeito direto das mudanças na mortalidade sobre o crescimento 
populacional, por meio de uma medida denominada Tempo Médio de Vida Transversal 
(Cross-Sectional Average Length of Life, CAL). Os dados utilizados neste estudo são da 
Fundação Seade e se referem ao município de São Paulo. Os resultados sugerem que, 
entre 2000 e 2100, a população masculina do município de São Paulo aumentará 28% 
devido ao declínio da mortalidade, ao passo que a população feminina aumentará 21%. 
Além disso, se a mortalidade continuar a cair, em ritmo cada vez menos acelerado, 
espera-se que o impacto direto da mortalidade sobre o crescimento populacional 
diminua. 

Palavras-chave: Mortalidade, Taxa de crescimento populacional, Tempo Médio de 
Vida Transversal (CAL).  

 

Abstract 

The effect of mortality changes in population growth, in the municipality of São 
Paulo 

Growth rates contain all the population’s demographic history. These rates express the 
changes occurred in the population size, in a specific period, due to the changes in 
fertility, mortality and migration. Therefore, these three demographic components 
directly affect the age structure of a population. Thus, in this study we analyze the direct 
mortality growth effects using the Cross-Sectional Average Length of Life (CAL). The 
data are from Fundação Seade, for São Paulo city. The results show that, between 2000 
and 2100, male population of São Paulo will increase 28% because of overall mortality 
decline, while female population will increase 21%. In addition, if mortality continuous 
to decreases, at a slower pace, it is expected that the direct mortality growth effect will 
decrease. 
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Introdução 

A taxa de crescimento populacional é uma medida demográfica que expressa as 

mudanças que ocorreram no tamanho da população em um período de tempo específico. 

Trata-se de uma medida capaz de carregar toda a história demográfica de uma 

população, resultante das mudanças das principais componentes demográficas: 

mortalidade, fecundidade e migração. As mudanças dessas componentes afetam de 

diferentes formas a taxa de crescimento populacional, e consequentemente a estrutura 

etária da população. Com o declínio generalizado da mortalidade (UN, 2011), há o 

crescente interesse em estimar o efeito desse declínio sobre as taxas de crescimento 

populacional. 

No Brasil, o declínio da mortalidade se iniciou durante a década de 1940, e seguiu as 

etapas da transição epidemiológica de Omran (Omran, 1971). Entre as décadas de 1940 

e 1970, o país experimentou um rápido declínio da mortalidade, que se deveu, 

principalmente, à redução das mortes por doenças infecto-contagiosas (Carvalho, 2004). 

Esse processo caracteriza a primeira fase da transição epidemiológica e se deveu 

principalmente a importação de tecnologias médicas e melhorias das condições 

socioeconômicas (Wood & Carvalho, 1994). Neste período, as taxas específicas de 

mortalidade (TEM) na infância experimentaram decremento proporcional maior se 

comparadas com as taxas nas fases adulta e idosa (Carvalho, 2004).  

Nas décadas mais recentes, a queda da mortalidade no país não se restringiu apenas às 

primeiras idades, tendo ocorrido também, nas idades mais avançadas (Camarano, 2002; 

Lima-Costa et al., 2004). A redução da mortalidade por doenças cardiovasculares foi 

uma das principais causas desse declínio (Camarano, 2002), caracterizando a segunda 

etapa da transição epidemiológica no Brasil. 

No entanto, de forma diferente da observada nos países desenvolvidos, o Brasil é 

marcado pela sobreposição das etapas da transição epidemiológica. O país iniciou o 

processo de declínio da mortalidade por doenças crônicas e degenerativas sem ter 

erradicado totalmente a mortalidade na infância por doenças infecto-contagiosas. 

As duas etapas do processo de declínio da mortalidade interferem diretamente na taxa 

de crescimento populacional. O padrão etário das mudanças na mortalidade, ou seja, as 

idades em que o declínio da mortalidade ocorreu, pode afetar de diferentes maneiras a 
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estrutura etária da população. Por exemplo, se o declínio das taxas de mortalidade se 

concentra na infância, ele contribui para um rejuvenescimento da estrutura etária da 

população. No entanto, o declínio mais recente da mortalidade, concentrado nas idades 

mais avançadas, contribui para o processo de envelhecimento da estrutura etária. Logo, 

diante das mudanças tanto no nível quanto no padrão da mortalidade que o Brasil vem 

passando, este estudo tem como objetivo estimar o efeito direto das mudanças da 

mortalidade sobre o crescimento populacional.  

O indicador utilizado é o Tempo Médio de Vida Transversal (Cross-Sectional Average 

Length of Life, CAL). Trata-se de um indicador transversal capaz de combinar a 

experiência de mortalidade de várias coortes. É de grande importância utilizar 

informações de coorte para análise dos efeitos da mortalidade sobre o crescimento 

populacional. Isso porque essas informações revelam como as coortes de indivíduos 

sobrevivem no tempo. No entanto, as taxas de crescimento populacional são medidas de 

período, ou seja, são afetadas pela experiência de mortalidade de várias coortes. Dessa 

forma, a comparação da experiência de uma única coorte revela muito pouco da 

dinâmica populacional. Além disso, não existe uma translação perfeita entre as medidas 

de mortalidade de coorte e de período. Portanto, optou-se nesse estudo por utilizar CAL 

para análise das mudanças da mortalidade sobre o crescimento populacional. 

Métodos de decomposição da taxa de crescimento populacional entre as componentes 

fecundidade e mortalidade não é um fato novo. No Brasil, Myrrha (2009) estimou esse 

efeito por meio da decomposição da taxa de crescimento populacional. A autora utilizou 

um modelo de população estável, comparando a estrutura etária de 1950 com uma 

estrutura etária projetada para 2100. Os resultados sugerem que o efeito puro do 

declínio da mortalidade gera um aumento de 37,01% da taxa intrínseca de crescimento 

populacional. 

Além de combinar informações de várias coortes em um período, existem outras 

vantagens de se utilizar CAL para estimar o efeito puro da mortalidade sobre o 

crescimento populacional (Guillot, 2003). A primeira é a possibilidade de analisar o 

efeito da mortalidade para todas as idades combinadas. A segunda é estimar o efeito da 

mortalidade independente dos outros fatores que interferem no crescimento 

populacional (fecundidade e migração), além de ter um significado em termos da 

experiência de sobrevivência da população. A terceira e maior vantagem desse 
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indicador é a análise do efeito da mortalidade sobre o crescimento populacional em um 

período específico, sem a necessidade de se pressupor que a população seguiu um 

regime estável durante o período analisado. Além disso, CAL permite a estimação da 

trajetória do crescimento populacional entre dois pontos no tempo. 

Uma desvantagem da utilização de CAL é a disponibilidade de dados. Como o 

indicador considera a história de mortalidade de todas as coortes presentes na população 

corrente, para seu cálculo são necessárias informações de coortes que nasceram em 

torno de 100 anos antes da data para qual a medida está sendo calculada. Dessa forma, é 

preciso para o cálculo de CAL uma longa série de informações de mortalidade. Devido 

a isso, optou-se por analisar o município de São Paulo, um município que além de 

possuir uma longa série de registros de óbitos é reconhecido pela boa qualidade de seus 

registros de eventos vitais. 

Evolução da Mortalidade no município de São Paulo 

A trajetória de mortalidade do estado de São Paulo é bem próxima da experimentada 

pelo Brasil (Waldvogel et al., 2003). Porém, devido à desigualdade processual da 

transição epidemiológica e visto que o estado de São Paulo é um estado muito 

desenvolvido, em termos socioeconômicos, a transição epidemiológica nessa Unidade 

da Federação encontra-se em uma fase relativamente avançada, se comparada à média 

brasileira. 

A capital do estado de São Paulo também seguiu as etapas esperadas da transição 

epidemiológica. Por meio de dados de mortalidade entre o final do século XIX e início 

do século XX, Paiva (2002) observou um declínio irregular da mortalidade infantil, 

mas. No entanto, em meados da década de 1920 até o ano 2000, o autor observou um 

declínio nítido e acentuado da mortalidade infantil. 

Algumas décadas após o efetivo declínio da mortalidade infantil, o município de São 

Paulo passou por grandes mudanças nas taxas específicas de mortalidade entre adultos e 

idosos, principalmente devido às doenças crônicas e degenerativas e as causas externas. 

De acordo com Lolio e Laurenti (1986), entre 1970 e 1981, a mortalidade por doenças 

cerebrovasculares declinou de forma contínua para a população acima de 20 anos. Além 

da crescente importância das doenças crônicas e degenerativas, Gawryszewsk e Jorge 
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(2000) destacam a relevância da mortalidade por causas externas para o município de 

São Paulo, que cresceu a um ritmo elevado entre 1960 e 1999. 

Segundo Siviero (2009), a queda da mortalidade no município de São Paulo, entre 1920 

e 2005, ocorreu em praticamente todas as idades. No entanto, o processo de transição da 

mortalidade foi mais homogêneo entre as mulheres, ao passo que, entre os homens, 

principalmente a partir de 1980, observou-se um aumento da mortalidade nas idades 

jovens associado às causas externas. 

É importante salientar também, algumas mudanças que vem ocorrendo nos anos mais 

recentes no município de São Paulo. No final do século XX e início do século XXI, 

observou-se um deslocamento da mortalidade para as idades mais avançadas, 

juntamente com uma diminuição da variabilidade da idade à morte (Gonzaga, 2012). 

Essa tendência é observada de forma mais clara entre as mulheres do que entre os 

homens, devido principalmente, aos altos níveis de mortalidade entre jovens do sexo 

masculino (Gonzaga, 2012). 

As tendências da mortalidade no município de São Paulo, que iniciou seu declínio de 

forma mais constante a partir da década de 1920, motiva este estudo a analisar o efeito 

das mudanças da mortalidade sobre o crescimento populacional do município.  

Dados 

Os dados passados de mortalidade utilizados neste estudo foram retirados de Siviero 

(2009). A autora, por meio dos dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (Fundação Seade) estimou taxas específicas de mortalidade por grupo etário 

quinquenal e por sexo, para o município de São Paulo, entre os anos de 1920 e 2005. 

Além das séries históricas de mortalidade, utiliza-se também neste estudo dados 

projetados de mortalidade. Tais informações foram estimadas por Silva (2009), que 

também utilizou dados da Fundação Seade. Esse trabalho projetou a mortalidade para o 

município de São Paulo de 2006 a 2100 por meio do método Lee-Carter. Esse método 

extrapola tendências passadas de longo prazo, combinando modelos demográficos e 

métodos de séries temporais (Lee & Carter, 1992). 
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Método 

CAL é uma medida que se refere a um período específico t , mas considera em seu 

cálculo a condição atual da mortalidade que as coortes presentes na população no tempo 

t  são submetidas. 

0 0 0

( ) ( , ) exp ( , )
x

cCAL t p x t x dx a t x a da dx
ω ω

µ
 

= − = − − + 
 

∫ ∫ ∫  (1) 1 

Onde: 

( , )cp x t x−  = probabilidade de sobreviver da idade zero até a idade x  de acordo com as 

condições de mortalidade prevalentes na coorte que nasceu do tempo t x− . 

( , )a tµ  = força de mortalidade na idade a  no tempo t . 

ω  = idade máxima à morte (é a idade onde( , )cp x t x− =0) 

Podemos observar na Equação 1 que CAL(t) é a soma das proporções de sobreviventes 

entre as várias coortes presentes na população no tempo t  (Guillot, 2003). No lugar de 

somar as probabilidades de sobrevivência (ou proporção de sobreviventes), para um 

período, como é o caso da expectativa de vida ao nascer de período, CAL(t) envolve as 

probabilidades de sobrevivência de várias coortes. 

Para estimar CAL para um ano específico, é preciso ter as taxas de mortalidade (ou as 

probabilidades de sobrevivência) para todas as coortes cujos membros ainda estão 

presentes na população. De forma prática, são necessárias informações de coortes que 

nasceram em torno de 100 anos antes da data para qual CAL está sendo estimada. 

Coortes mais jovens contribuirão muito pouco para o valor final de CAL, ao passo que 

coortes mais velhas terão um peso maior no valor de CAL, reforçando a importância de 

se utilizar dados históricos de boa qualidade. 

                                                           
1
 Em termos discretos CAL(t) pode ser calculada utilizando pessoas-ano vividos na coorte conforme a 

fórmula abaixo. 
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Resultados 

Ao se comparar CAL(t) com as expectativas de vida ao nascer de período (0( )e t ) e de 

coorte ( 0 ( )ce t ), observa-se no Gráfico 1, em todos os anos analisados, que CAL é menor 

que a expectativa de vida de período. Esse comportamento é esperado e reflete o 

declínio da mortalidade que o município de São Paulo vem passando. Ou seja, a 

mortalidade passada de coortes sobreviventes em cada período analisado é maior que a 

mortalidade de período utilizada para construir as coortes hipotéticas. Logo, 0( )e t  indica 

o nível para o qual tende CAL(t).  

Comparando, por exemplo, 0(2000)e com (2000)CAL , por meio da razão entre essas 

medidas (0(2000) / (2000)e CAL ), temos uma estimativa do crescimento populacional 

induzido pela mortalidade, dado o nível de mortalidade do ano 2000. Em outras 

palavras, se a mortalidade do ano 2000, do município de São Paulo, se mantiver 

constante, a população masculina crescerá em torno de 4% e a feminina 2%, devido 

apenas a disparidade entre a mortalidade da coorte ( ( , )cp x t x− ) e do período ( ( , )p x t ).  

Um comportamento que chama a atenção no Gráfico 1 é uma maior inclinação das 

curvas de ( )CAL t  e 0( )e t , para os homens, entre 2000 e 2020, em relação aos demais 

anos. Esse aumento, tanto de CAL quanto da expectativa de vida ao nascer de período é 

reflexo de um maior declínio da mortalidade nesses anos em comparação aos demais 

anos analisados. Esse declínio da mortalidade justifica também o maior gap observado 

entre ( )CAL t  e 0( )e t  entre os anos de 2000 e 2020. Observa-se também, a partir de 

2030 um comportamento linear das curvas ( )CAL t  e 0( )e t . Esse padrão reflete os 

resultados da projeção, que apontam para um contínuo declínio da mortalidade em todas 

as idades (Silva, 2009). 

Comparando CAL, 0( )e t  e 0 ( )ce t , observamos que tanto para homens quanto para 

mulheres, a expectativa de vida de coorte é maior que as demais medidas. Sabe-se que 

as expectativas de vida das coortes captam as mudanças futuras da mortalidade, logo, as 

coorte de nascimentos dos anos 2000, 2010 e 2020 (Gráfico 1) incorporam declínios 
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futuros da mortalidade, o que leva essa medida a níveis mais elevados que CAL e a 

expectativa de vida de período. 

GRÁFICO 1: Tendências de CAL, 0( )e t  e 0 ( )ce t   

para o município de São Paulo, 2000 – 2100. 

 
    Fonte: Fundação Seade – Siviero (2009) e Silva(2009). 

Na Tabela 1, podemos observar o fator pelo qual CAL varia entre 2000 e 2100, que 

pode ser interpretado como o fator pelo qual a população mudará como efeito direto da 

mudança da mortalidade. Observamos que, para os homens, CAL passa de 64,43 anos 

para 82,41 anos, entre 2000 e 2100. Isso sugere que a população masculina do 

município de São Paulo aumentará pelo fator de 1,28 entre 2000 e 2100 devido ao 

declínio da mortalidade. Durante o mesmo período, a população feminina aumentará 

pelo fator de 21% como resultado da mudança da mortalidade. 

  TABELA 1 : Fator de crescimento do CAL 
  entre 2000 e 2100, por sexo, São Paulo. 

  CAL 
Fator de 

Crescimento   2000 2100 

Homens 64.43 82.41 1.28 

Mulheres 75.39 91.10 1.21 
      Fonte de dados básicos: Fundação Seade. 

Ao compararmos os fatores dos homens e das mulheres observamos que o fator de 

crescimento dos homens é 5,8% maior que das mulheres. Esse resultado era esperado 
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diante da maior redução da mortalidade masculina, se comparada à feminina, 

principalmente entre os anos de 2000 e 2020. 

Conclusão 

Este estudo estimou o efeito direto das mudanças da mortalidade sobre o crescimento 

populacional do município de São Paulo, por meio do indicador CAL, uma forma 

alternativa de estimar esse efeito. Os resultados sugerem que, entre 2000 e 2100, o 

efeito puro do declínio da mortalidade conduzirá a um aumento da população do 

município de São Paulo. Além disso, se a mortalidade continuar a cair, em ritmo cada 

vez menos acelerado, espera-se que o impacto direto da mortalidade sobre o 

crescimento populacional diminua. Esse é um cenário provável, dada a tendência futura 

da mortalidade, com níveis cada vez menores e declínios mais lentos. 
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